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कयर्ाकयरी सयरयांश 

व्र्यपयर तथय निकयसी प्रवर्द्ाि केन्रको आ.व. २०७५/७६ को वयर्षाक कयर्ाक्रम अिसुयर मलुकुकय 
सयतवटै प्रदेशहरुकय निर्यात प्रवर्द्ाि आर्यत प्रनतस्थयपि र अन्तरप्रदेश व्र्यपयर सम्भयविय भएकय वस्त ु
तथय सेवयहरुको प्रोफयइल तर्यर गिे कयर्ाक्रम अिसुयर गिडकी प्रदेशको प्रोफयइल तर्यर गररएको 
छ। 

गण्डकी प्रदेश र्हमयल पहयड तरयई तीिवटै भौगोनलक र्वर्वधतयर्कु्त प्रदेशकय रुपमय रहेको छ । र्ो 
प्रदेश कृर्ष, वि, खनिजश्रोत, जलश्रोत र प्रयकृनतक सनु्दरतयको भण्डयरकय रुपमय रहेको छ । र्सै गरी 
र्ो प्रदेशमय ऐनतहयनसक, सयस्कृनतक, धयनमाक र परुयतयणववक महववकय स्थलहरु रहेकय छि ्जहयाँ र्वश्व 
भरबयट र्हयाँकय प्रकृनतक सांसौदर्ातयको अवलोकि गिा वषेिी ठुलो सांख्र्यमय पर्ाटकहरुको आवयगमि 
हिेु गदाछ। र्ही पषृ्ठभनूममय प्रदेशमय आर्यत प्रनतस्थयपि, निर्यात सम्भयव्र् र अन्तरप्रदेश व्र्यपयर 
सम्भयविय भएकय केही प्रनतनिनधमलुकु वस्तहुरुको प्रोफयइल तर्यरः गररएको छ  ।  

र्स अिसुयर वस्तमुय धयि चयमल, गहुाँ, मकै, उख,ु आल,ु जैर्वक तरकयरीः, जडीबटुी, तेल, ऊि, स्र्यउ 
सनु्तलय लगयर्तकय फलफुल, दगु्धजन्र् पदयथा,  जलर्वद्यतु र सेवय (जलर्यर प्र्यरयग्लयइनडङ्ग 
दृष्र्यवलोकि पदर्यर तथय सयहनसक पर्ाटि होटल होमस्टे ) व्र्यपयरको अन्तरप्रयदेणशक व्र्यपयर तथय 
निर्यात प्रवर्द्ािको सम्भयविय रहेको देणखन्छ । खयिीमय आधयररत उवपयदिहरु नसमेन्ट धयत ुलगयर्तकय 
वस्तहुरुको उवपयदिवयट आर्यत प्रनतस्थयपि एवां अन्तरप्रयदेणशक व्र्यपयरको सम्भविय रहेको पयइन्छ। 

निर्यात प्रवर्द्ाि आर्यत प्रनतस्थयपि र अन्तरप्रदेश व्र्यपयर सम्भयविय भएकय वस्त ु तथय सेवयहरुको 
प्रोफयइलको सांणिप्त जयिकयरीः 

अ.प्रदेशमय उवपयदि भैरहेकय वस्त ुतथय सेवयहरुः 

क.कृर्ष/विजन्र् उवपयदि 
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स्थलको घमुर्फर तथय अवलोकि, सयहनसक पर्ाटि आदद 

आ.अन्तरप्रयदेणशक व्र्यपयर सम्भयविय भएकय वस्त/ुसेवयः 

1. गहुाँ, मकै, कोदो, फयपर, जौ, उवय, स्र्यउ, सनु्तलय जयत फलफुल, फलफुल, पर्ाटि 
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जनडवटुी, अलैची, अदवुय, स्र्यउ, कर्फ, मह,पयिी । 

मयथी उल्लेणखत वस्त ु तथय सेवयहरु मध्र्य केही वस्तहुरु वयणिज्र्  िीनत २०७२, िेपयल व्र्यपयर 
एर्ककृत रििीनत २०१६, प्रधयिमन्री कृर्ष आधनुिर्करि पररर्ोजिय तथय निजी िेरकय प्रयथनमकतयमय 
समर्टएकय वस्तहुरु हिु । अध्र्र्ि तथय प्रनतवेदि तर्यरीको क्रममय व्र्यपयर तथर्यांक वयहेक 
अनधकयांश र्र्द्नतर्क तथर्यांकको प्रर्ोग गररएको छ । आवश्र्कतय अिसुयर स्थलगत अध्र्र्ि तथय 
सरोकयरवयलयहरुसांग छलफल एवां अन्तरकृर्यबयट प्रयप्त सझुयवहरुलयई समेत समेट्िे प्रर्यस गररएको 
छ। प्रनतवेदिमय अन्तरप्रदेश व्र्यपयर हिु सक्िे वस्तहुरु निर्यात भइरहेकय तथय निर्यातर्ोग्र् वस्तहुरु 
िेपयलको आर्यत निर्यातको अवस्थय प्रदेशमय उवपयदि भएकय वस्त ु तथय सेवयहरुको तथर्यकीर् 
र्ववरिहरु समयवेश गररएको छ । 

र्स प्रनतवेदिमय प्रदेशमय उवपयदि भएकय अन्तरप्रदेश व्र्पयर हिेु र वयह्य वजयरमय निकयसी भइरहेकय 
वस्त ु  तथय सेवयहरुको र्वस्लेषि सर्हतको र्ववरि प्रस्त ु गररएको छ । प्रनतवेदिमय उल्लेणखत 
र्वषर्हरुसांग  रोकयर रयख्न े उद्यमी व्र्वसयर्ी र्वद्ययथी तथय अिसुन्धयिकतयाहरुलयई थप अध्र्र्िको 
लयनग सन्दभा सयमयग्रीको रुपमय उपर्गी हिु सक्िे छ भिे प्रदेश तथय सांघीर् सरकयरलयई आवश्र्क 
कदम चयल्ि सूचिय सयमयग्रीको रुपमय कयर्ा गिेछ भन्न ेर्वश्वयस नलइएको छ। 

व्र्यपयर तथय निकयसी प्रवर्द्ाि केन्र                                                                           
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पषृ्ठभमू िः  
नेपालको संविधान अनसुार  लुकु संघीय संचरना ा प्रिेश गरे सँगै प्रादेशशक सरकारको अिधारणा अुनसार 
 लुकु ा सातिटा प्रदेशहरुको व्यिस्था गरेको छ । यस व्यिस्था अन्तगगत प्रदेश मभत्रको व्यापार प्रदेश मभत्रको 
राविय िन, जल उपयोग तथा िातािरण व्यिस्थापन, कृवि तथा पश ु विकास, कलकारखाना, औद्योमगकीकरण, 

व्यापार व्यिसाय, यातायात, उद्योग तथा खमनज र भौमतक पूिागधार, पयगटन, औद्योगीकरण अन्तरप्रादेशशक रूप ा 
फैमलएको जंगल, वह ाल, िन संरक्षण के्षत्र , जल उपयोग जस्ता विियहरु प्रदेश सरकार संलग्न हनेु 
वियाकलापका रुप ा संविधानको अनसूुशच ा व्यिस्था गररएको छ ।  

 
 

स ानपुामतक विकास, प्रदेशमभत्र  का संभािनाहरुलाई उजागर गदै ती संभािनालाई कायागन्ियन योग्य बनाई 
आमथगक  िवृिबाट सम्िवृि हामसल गने  लु   ग प्रादेशशक संरचनाको व्यिस्थामभत्र अन्तरनीवहत छ । 
यसकारण व्यिशस्थत अध्धयन ा आधाररत संभािनाको पवहचान गरी सोलाई  ूतग रुप ददने व्यिहाररक 
कायगि को आिश्यकता देशखन्छ ।  एकामतर कुनै प्रदेशका उत्पादनहरुले बजार पाई नरहेको अिस्था छ भने 
अकोमतर अन्य प्रदेशहरु ा ती िस्तहुरुको आपमूतग ा न्यनु हनु गई विदेशबाट हनेु आयातबाट पूमतग गरररहन ु
परेको अिस्था विद्य ान छ । प्रदेशस्तर ा रहेको उत्पादनको यथाथग अिस्था, उत्पादन िवृिका संभािनाहरु, 

नयाँ उत्पादन के्षत्रको पवहचान र विद्य ान स स्याहरु तथा उत्पादन िवृिका कायगि हरु सञ्चालन गदाग प्रदेश 
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अनसुार अपनाउन ुपने विमधको पवहचानको आिश्यताका पमन त्यशिकै टड्कारो रुप ा देखा परेको छ ।  
 

 लुकुकको आयात ददनानदुदन तीव्रगमत ा बविरहेको छ भने मनयागत ा शिनो र स्थीर प्रकृमतको िवृिले गदाग 
 लुकुको व्यापारघाटा शचन्ताजनक रुप ा बविरहेको छ । यसरी बढ्दो व्यापारघाटा न्यमुनकरणका लामग नयाँ 
सम्भािनाहरुको पवहचान गनग जरुरी भइसकेको छ ।  
  

नेपालको िैदेशशक िस्त' व्यापारको सा ान्य िलक  ूल्य रु. अिग ा  
  आ.ि.२०७३/७४ आ.ि २०७४/७५ बवृि प्रमतशत 

मनयागत ७३.१३  ८१.३३ ११.१२ 

आयात ९८५.९५  १२४५.१९ २६.३ 

कृविजन्य िस्तकुो आयात १७५.५९ २०३.४९ १५.९ 

कृविजन्य िस्तकुो मनयागत  २०.९२  २३.४६ १२.१ 

                        श्रोतिः व्यापार तथा मनकासी प्रिद्र्धन केन्र 

उपरोक्त पषृ्ठभमू  ा प्रदेश ा उत्पादन हनेु प्र खु िस्त ुतथा सेिाहरुको पवहचान गने, सोका आधार ा आयात 
प्रमतस्थापन गनग सवकने तथा मनकासी संभािना भएका िस्त ु तथा सेिाहरुको प्रदेश प्रोफाइल तयार गरी 
अन्तरप्रादेशशक व्यापारको सम्भािना स ेत पवहचान गनुग पने देशखन्छ ।  

 

 

 

 

 

७३.१३ 

९८५.९५ 

१७५.५९ 
२०.९२ 

निर्यात आर्यत कृनिजन्य वसु्तको 

आर्यत 

कृनिजन्य वसु्तको 

निर्यात 

आ.व.२०७३/७४ 

आ.व.२०७३/७४ 

८१.३३ 

१२४५.१९ 

२०३.४९ 
२३.४६ 

निर्यात आर्यत कृनिजन्य वसु्तको 

आर्यत 

कृनिजन्य वसु्तको 

निर्यात 

आ.व २०७४/७५ 

आ.व २०७४/७५ 
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गण्डकी प्रदेशको सा ान्य पररचय 

भौगोमलक पररचयिः 

नेपालको शासनव्यिस्था सदुृिीकरणका लामग संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । यसै संविधान 
ब ोशज  नेपाल संघीय लोकताशन्त्रक गणतन्त्रात् क राज्य काय  हनु पगु्यो । नेपालको संविधान ब ोशज  
नेपाललाई ७ प्रदेश ा विभाजन गररयो । यी  ध्ये साविकका धौलामगरी अञ्चलका ४ शजल्ला, गण्डकी अञ्चलका 
६ शजल्ला र  लशुम्बनी अञ्चलको निलपरासी शजल्लालाई टुक्र्याइ ससु्ता पिुगको भ-ूभाग स ेटेर निलपरु शजल्ला 
बनाइ कुल ११ शजल्लाको गण्डकी प्रदेश काय  भयो । 

 

क. अिशस्थमत 

भौगोमलक रुप ा यस प्रदेशले वह ाल, पहाड र तराई गरी मतनै धरातलीय स्िरुपलाई स ेटेको छ । 
भौगोमलक अिशस्थमतलाई हेदाग यो प्रदेश २७°२०' उिरी अक्षांश देशख २९°२०' उिरी अक्षांश र ८२° 

५२' पूिी देशान्तर देशख ८५° १२' पूिी देशान्तरका बीच रहेको छ । यस प्रदेशको सबैभन्दा अग्लो 
भ-ूभागको रुप ा धौलामगरी वह ाल र होचो भ-ूभागको रुप ा निलपरुको मत्रिेणीससु्ता रहेको छ । 

ख. क्षते्रफल 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%98%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A7%E0%A5%8C%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%85%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%80_%E0%A4%85%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%80_%E0%A4%85%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%80_%E0%A4%85%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A1
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%88
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A7%E0%A5%8C%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE_%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
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नेपालको कुल के्षत्रफल १,४७,१८१ िगग वक.म  . ध्ये गण्डकी प्रदेशले २१,७३३ िगग वक.म  .अथागत ्
१४.६६ %के्षत्रफल ओगटेको छ । प्रदेशको कुल के्षत्रफल  ध्य वह ाली भ-ूभाग ५,८१९ िगग 
वक.म ( .२६.८)%, पहाडी भ-ूभाग १४,६०४ िगग वक.म ( .६७.२ )%र तराई भ-ूभाग १,३१० िगग 
वक.म ( . ६ )%पदगछ । यस प्रदेश ा पहाडी भ-ुभाग बिी रहेको छ ।  

ग. मस ाना 

यो प्रदेश नेपाल राज्यको करीब  ध्य भाग ा पदगछ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो  हानगरपामलकाको 
रुप ा रहेको पोखरा स ेत यस प्रदेश ा रहेको छ । यस प्रदेशको मस ाना पूिग ा ३ नं 
प्रदेशका रसिुा, धाददङ्ग र शचतिन शजल्ला, पशश् च  ा प्रदेश नं .५ का 
पूिी रुकु , रोल्पा, प्यूठान, गलु् ी, पाल्पा र निलपरासी(ससु्ता बदगघाट पशश् च  )र कणागली प्रदेशको डोल्पा 
शजल्ला पदगछन ् । त्यस्तै उिर ा चीनको स्िशामसत के्षत्र मतब्बत र दशक्षण ा ५ नं .प्रदेशको पाल्पा 
शजल्ला र भारतको विहार राज्य रहेका छन ्। 

घ. धरातमलय स्िरुप 

नेपालको प्राकृमतक एिं धरातलीय स्िरुपका आधार ा तीन भाग ा विभाजन गररए अनसुार यो प्रदेश 

पमन धरातमलय रुप ा तीन भाग ा विभक्त छिः 

अ. वह ाली प्रदेशिः वह ाली प्रदेश नेपालको तथा यस प्रदेशको पमन उिरी भेग ा रहेको  ोडदार पिगमतय 

के्षत्र हो ।साधारणतया ३००० म टर देशख  ामथको भ-ूभाग यस के्षत्र ा पदगछ। विश्वकै प्रशशि अन्नपणूग 

धौलामगरी तथा  ाछापचु्छ्रे यसै प्रदेश ा पदगछन । विश्वको सबैभन्दा गवहरो गल्छी अन्ध गल्छी 

)५७९१ म टर( यसै प्रदेशको म्याग्दी शजल्ला ा पदगछ। गण्डकी प्रदेशका वह ालपाररका २ शजल्ला 

 नाङ्ग र  सु्ताङ्ग पमन यस प्रदेश ा पदगछन।् 

आ. पहाडी प्रदेशिःउिर ा वह ाल र दशक्षण ा तराईको भ-ूभाग बीच पने साधारणतया ६०० म टर देशख 

३००० म टर सम् को के्षत्र पहाडी प्रदेशका ना ले शचमनन्छ। यस ा नदी मनम गत फाँट एंि उपत्यका 

बेसी टार तथा  हाभारत पिगतका शंृ्रखलाहरु स ेत पदगछन।्ग्राम ण बस्तीहरुको बाहलु्यता भएको यस 

के्षत्र ा गण्डकी प्रदेश ा म्याग्दी, पिगत, बाग्लङु्ग, ल जङु्ग, गोरखा, तनहु,ँ कास्की र स्यांजा गरी जम् ा 

८ शजल्लाहरु रहेका छन।् 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A5_%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%99_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B5%E0%A4%A8_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%A8_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A1%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A1%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%A8
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A4
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE
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इ. तराई प्रदेशिःनेपालको दशक्षणी भाग ा अशस्थत स थर भमू   ध्य यस प्रदेश ा अत्यन्तै थोरै भ-ूभाग 

अथागत १३१० बगग वक.म . के्षत्रफल रहेको छ । साविकको निलपरासी शजल्लालाई दईु भाग ा 

विभाजन गरी पूिी भाग अथागत निलपरु शजल्ला )बदगघाट ससु्ता पूिग( यस प्रदेश ा पदगछ। मत्रिणेी 

ससु्ता नाका यस प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने एक  ात्र अन्तराविय नाकाका रुप ा रहेको छ । 

ङ. हािापानी 

यस प्रदेश ा तराईको स थर भ-ूभाग देशख ८१६७ म टर उचाई ा रहेको धौलामगरी वह ाल सम्  

फैमलएको हुँदा नेपाल ा पाइने सबै प्रकारको हािापानी पाइन्छ। उचाई, ििाग एिं पि का आधार ा 

यहाँको जलिायलुाई उष्ण प्रदेशशय हािापानी न्यनो स शीतोष्ण हािापानी ठन्डा, स शीतोष्ण हािापानी, 

लेकाली हािापानी र अल्पाइन हािापानी गरी िगीकरण गनग सवकन्छ । 

अ. उष्ण प्रदेशीय हािापानीिः-ग्रीष्  ऋत ुा अमत ग ी र जाडो ा अमत शचसो )शीतलहर चल्ने( ग ी ा 

तापि  ४० मडग्री भन्दा  ामथ रहने र ििाग २००  ी.मल. को हाराहारी ा हनेु गदगछ । 

आ. न्यानो स शीतोष्णा हािापानीिः- औसत तापि  २१ मडग्रीको हाराहारी ा रहने  ध्य  खालको जलिाय ु

रहेको ििाग ा बिी पानी पने र वहँउद ा क  पने के्षत्र पदगछ । 

इ. ठण्डा स शीतोष्ण हािापानीिः-  हाभारत पिगतको  ामथल्लो खण्ड र वह ालयको तल्लो के्षत्र िाविगक 

औसत तापि  १७ मडग्रीको हाराहारी ा रहने जाडो ा 0 मडग्री सम्  िने र औसत ििाग १५०  ी.मल 

.सम्  हनेु के्षत्र पदगछ । 

ई. लेकाली हािाप नीिः- ग्रीष्  ा तापि  १३ मडग्री सेल्सीयस सम्  पगु्ने हदुा केही न्यानो हनेु तर 

वहउँद ा 0 मडग्री सेल्सीयस भन्दा क  हनेु हुँदा अमतनै शचसो ििागको तलुना ा वह पात बिी हनेु के्षत्र 

पदगछ। 

उ. अल्पाइन )टुन्रा( हािापानीिः- उच्छ्च वह ाली के्षत्र ा पाइने हािापानी ध्रिुीय के्षत्रको हािापानीसँग  ेल 

खाने ििगभरर नै वहँउ परररहने अत्यमधक शचसो के्षत्र पदगछ । 

च. प्राकृमतक सम्पदा  
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गण्डकी प्रदेश ा वह ालबाट उत्पिी भएर िग्ने वह नदीहरु ा कालीगण्डकी, बिुीगण्डकी,  स्यागङ्दी,  ादी, 

दरौदी, सेती,  दी  , ोदी ,म्याग्दी खोला ,आमँधखोला , बिीगाड, उिरगंगा जस्ता ठूला नदीहरु रहेका 

छन।यसै गरी प्र खु तालतलैयाहरु फेिाताल, िेगनासताल, रुपा ताल, मतमलचो ताल, दा ोदर कुण्ड, 

खयरिराह ताल, तातोपानीका दह आदद विमभन्न प्रमसि ताल तथा कुण्डहरु यस प्रदेश ा रहेका छन।त्यस्तै 

धौलामगरी  , ाछापरेु ,अन्नपूणग ,मनलमगरी,  नास्लु ,गणेश,   वह ाल जस्ता प्रमसि वह ाल र वह शृ्रखलाहरु 

स ेत यस प्रदेश ा रहेका छन। 

छ. जनसंखयािः 

नेपालको राविय जनगणना २०६८ लाई आधार  नी गररएको प्रके्षपण अनसुार सन ्२०१७  ा यस 

प्रदेशको कुल जनसंखया २६२०१५२ रहेको अन ुान गररएको छ। 

 

गण्डकी प्रदेशको सा ान्य आमथगक पररदृष्य 

केन्रीय तथयाँक विभागले सन ् २०१८  ा प्रकाशीत तथयाँक अनसुार कुल ग्राहस्थ उत्पादन ) रु. ३४ खबग 
६४ अबग ३२ करोड(  ा गण्डकी प्रदेशको वहस्सा ८.३२ प्रमतशत ) रु २ खबग ८८ अबग २० करोड( रहेको 
छ । प्रादेशशक कुल ग्राहस्थ उत्पादन सम्िन्धी नेपालको के्षत्रगत रुप ा हेदाग गण्डकी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ 
उत्पादनको संरचना देहाय ब ोशज  रहेको छ । प्रदेशको औद्योमगक िमगगकरण अनसुार कृवि तथा िन के्षत्रको 
वहस्सा २९.९१ प्रमतशत तथा गैर कृविको ७०.९ प्रमतशत वहस्सा रहेको देशखन्छ । त्यस  ध्य सेिा व्यापारको 
५० प्रमतशत भन्दा बिी योगदान रहेको देशखन्छ । यस प्रदेश ा म्यानफु्याक्चररङ्ग र खमनजको के्षत्र ा ि शिः 
३.२१ र ०.८० प्रमतशत वहस्सा रहेको छ। तामलका अनसुार गण्डकी प्रदेशको  खुय श्रोत कृवि तथा िन 
के्षत्रको स शुचत उपयोग गरी यस ा लगानी बिाउन आिश्यक देशखन्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको दृविकोबाट 
हेदाग ७ िटा प्रदेशहरु  ध्य पाँचौ स्थान ा रहेको छ। 

 लु्य रु.दश लाख ा  
औद्योमगक िमगगकरण प्रदेशको ग्राहस्थ उत्पादन  वहस्सा-%_ 

कृवि तथा िन 85191 29.9 

 त्स्य 89 0.03 

खमनज 2269 0.8 
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म्यानफु्याक्चररङ 9142 3.21 

विद्यतु ग्याँस र पानी 7969 2.8 

मन ागण 32494 11.4 

थोक तथा खरुा व्यापार 22760 7.99 

होटल तथा रेस्टुरेन्ट 11015 3.87 

यातायात भण्डारण र संचार 16394 5.76 

विि 14895 5.23 

ररयलस्टेट भाडा तथा व्यापाररक वियाकलापहरु 20676 7.26 

सािगजमनक प्रशासन र रक्षा 10022 3.52 

शशक्षा 20707 7.27 

स्िास्थ तथा सा ाशजक कायग 9209 3.2 

अन्य सा दुावयक सा ाशजक तथा व्यशक्तगत सेिा 
वियाकलापहरु 

22039 7.74 

कुल ग्राहस्त उत्पादन 284871 
 

100 

केन्रीय तथयाकं विभाग 

 नेपालको िैदेशशक व्यापारको पररदृष्य 

विगत दश ििगको नेपालको िैदेशशक व्यापार तथयाकँ )िस्ततुफग (लाई हेदाग आयात ा भारी िवृि देशखएको छ 
भने मनयागतको आकार र िवृिदर दिुै सानो देशखएको छ । विगत केही ििगको तथयाँक हेदाग नेपालबाट मनयागत 
भई रहेका प्र खु िस्तहुरु ा पोमलिर तथा अन्य धागो, फला  तथा स्टील र मतनका उत्पादनहरु, ऊनी गलैचा, 
तयारी पोशाक, जटु तथा जटुका उत्पादन, जसु, शचया, टेक्सटाइल, अलैंची, पशश् ना सल, फेल्ट, जमडिटुी,  सुरुोको 
दाल र  जिुा रहेका छन ्। नेपालको मनकासी व्यापार ा भारत, संयकु्त राज्य अ ेररका, ज गनी, टकी, यकेु, चीन, 

फ्रान्स, बंगलादेश, इटाली, जापान, क्यानडा, अिेमलया, नेदरलेण्ड्स, डेन ाकग  आदद प्र खु रुप ा रहेका छन ्। 

 

नेपालको विगत दश ििगको िस्त ुव्यापार तफग को िदेैशशक व्यापारको संचरना देहाय अनसुार रहेको छ ।  

 लु्य रु. अबग ा 
आ.ि. मनयागत आयात व्यापार घाटा 

२०६५/६६ 68.60 291.00 222.40 
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२०६६/६७ 60.95 375.61 314.66 

२०६७/६८ 64.56 397.54 332.97 

२०६८/७९ 74.09 498.16 424.07 

२०६९/७० 77.35 601.21 523.86 

२०७०/७१ 91.36 722.78 631.42 

२०७१/७२ 86.64 784.58 697.94 

२०७२/७३ 71.14 781.15 710.01 

२०७३/७४ 73.13 985.95 912.83 

२०७४/७५ 81.33 1,245.19 1,163.86 

व्यापार तथा मनकासी प्रििगन केन्र 

यसै गरी नेपाल ा आयात हनेु प्र खु िस्तहुरु ा पेट्रोमलय  पदाथग, फला  तथा स्टील र मतनका उत्पादनहरु, 

 शशनरी तथा पार्टसग, यातायातका साधन र मतनका पाटगपजुाग, इलेशक्ट्रक र इलेक्ट्रोमनक सा ाग्रीहरु, अन्न, 

हिाईजहाज तथा हिाईजहाजका पार्टसग, तयारी पोशाक, सनु, चाँदी र वहरा, औिधी पोमलमथन ग्रने्यलु्स, रासायमनक 
 ल, मस ेन्ट शक्लङ्कर, दरुसञ्चारका सा ाग्रीहरु रहेको पाइन्छ  । नेपालको पैठारी व्यापार ा भारत, चीन, यएुई, 

फ्रान्स, इण्डोनेशशया, थाइलेण्ड, क्यानडा,  लेशशया, स्िीर्टजरलेण्ड, संयकु्त राज्य अ ेररका, अजेशन्टना, मभयतना , 

साउदी अरेमबया, यिेुन प्र खु रुप ा रहेका छन ्। 

नेपालको मनयागत ा शिनो आकारको िवृि तथा सानो आयातन एि  ्आयात ा विद्य ान ठूलो आकार र भारी 
िवृिका कारण  लुकुको व्यापार घाटा बिेनी भारी दरले िवृि भई रहेको छ  । तर यो व्यापारघाटाका 
पछामड सकारात् क पक्षहरु पमन अन्तरनीवहत रहेका छन ् । भौमतक संरचना मन ागणका सा ाग्रीहरु जस्तै 
फला , स्टील तथा मतनका सा ानहरु, मस ेन्ट, आल मुनय , ता ा जस्ता िस्तहुरुको आयात ा भएको िवृिले 
 लुकुको विकास ा सकारात् क योगदान ददएको देशखन्छ । यसै गरी  लुकुका लामग अमत आिश्यक 
औद्योमगक कच्छ्चापदाथगहरु जस्तै कच्छ्चा पा  आयल, मस ेन्ट शक्लंकर, पोमलमथन ग्रानअुल, रबर, रसायन जस्ता 
िस्तहुरुको आयात उल्लेखय रुप ा भएको छ ।  लको आयात ा िवृि देशखतापमन यस्तो आयातले कृवि 
उत्पादन िवृि ा ठूलो भमू का खेमलरहेको देशखन्छ ।  

पेट्रोमलय  पदाथगको आयात ा िवृि भए तापमन पेट्रोमलय  पदाथगको अमधकाँश आयात औद्योमगक उत्पादन, 

 ालिस्त ुिुिानी तथा सािगजमनक यातायात ा खचग भई रहेको सन्दभग ा यी िस्तहुरुको आयातले पमन  लुकुको 
अथगतन्त्रलाई सबल बनाउन  हत्िपूणग योगदान ददएको पाइन्छ ।   
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नेपालले विगत ा मनयागत गरररहेका तर ितग ान ा आयात गरररहेको िस्तहुरु 

व्यापार तथा मनकासी प्रिद्र्धन केन्रको तथयाँक अनसुार नेपाल ा विगत ा धान, चा ल, जटु तथा जटुका 
सा ानहरु, गहुँको पीठो उल्लेखय  ात्रा ा मनकासी गररहेको पाइए तापमन हाल आएर यी िस्तकुो आयात भारी 
 ात्रा ा हनेु गरेको छ । उक्त िस्तहुरु  ध्ये धान, चा ल आदद भारत ा मनकासी भईरहेका मथए भने गहुँको 
पीठो चीनतफग  मनकासी हनेु गदगथयो । हाल कच्छ्चा जटु विदेशबाट आयात गरेर जटुका प्रशोमधत उत्पादनहरु 
मनकासी गररहकाछौं । कुनै स य भारत ा ठूलो परर ाण ा काठ मनकासी भईरहेतापमन हाल आएर म्यान ार, 
इण्डोनेशशया जस्ता  लुकुहरुबाट काठहरु आयात भईरहेको छ ।   

नेपालले विगत ा मनकासी गरेका र हाल आयात गरररहेका िस्तहुरुको उत्पादनलाई बवृि गने सम्भािना रवह 

आएको पररप्रेक्ष ा ती िस्तहुरुको उत्पादन अमभबवृि गरर पनुिः मनकासी गनग सवकन्छ । 

अध्ययनको उद्दशे्यिः 

यस अध्ययनको उद्दशे्य देहाय ब ोशज  रहेको छ ।  

क. प्रदेशलाई आमथगक रुप ा आत् मनभगर बनाई मनयागत अमभिवृि  ाफग त  लुकुको बढ्दो व्यापार घाटा क  

गनग सहयोग पयुागउने 

ख. अन्तर प्रादेशशक व्यापार अमभिवि गनग  द्दत पगु्ने 

ग. आयामतत  ालिस्तहुरुलाई प्रदेश ा उत्पाददत  ालिस्तहुरुले प्रमतस्थापन गने,  

घ. प्रदेशस्तर ा सम्भािना भएका िस्त ुतथा सेिा व्यापारका अिसरहरुलाई पवहचान गरी व्यापार प्रििगन 

तथा नीमतहरु तजूग ा गनग सहयोग पयुागउने । 

ङ. भविष्य ा गररने अध्ययनका लामग आधार दस्तािेजको रुप ा विकास गने  

अध्ययन विमधिः 

यो अध्ययन गदाग सिगप्रथ  विमभन्न सरकारी श्रोतहरु –कृवि तथा पशपंुक्षी  न्त्रालय, खानी विभाग, तथयाङ्क 

विभाग, बन विभागबाट प्राप्त विमतयक तथयाङ्क (Secondary Data) उपयोग गररएको छ । उक्त तथयाङ्कबाट 

प्राप्त उत्पादन सम्बन्धी वििरण, उद्योग सम्बन्धी वििरण, खानी सम्बन्धी वििरणलाई तामलवककरण तथा 
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िमगगकरण गने कायग गररयो । तत्पश्चात उक्त तथयाङ्क तथा वििरणहरु उपर प्रदेश शस्थत विमभन्न उद्योग िाशणज्य 

संघ, उद्य ी, व्यिसायीहरुसंग अन्तरविया गरी रुज ुगने कायग सम्पन्न गररयो । त्यसबाट प्राप्त मनस्किगहरुबाट 

प्रारशम्भक प्रमतिेदन तयार गरी उक्त प्रमतिेदन ा उल्लेशखत विियहरु उपर सरोकारिाला सरकारी मनकायहरु, 

प्रदेश शस्थत उद्योग िाशणज्य संघको सहभामगता ा प्रदेशको राजधानी ा प्रस्तमुतकरण।  

अध्ययनबाट प्रदेशलाई हनेु उपलव्धी  

क. प्रदेशका मनयागत सम्भािना भएका िस्त ुतथा सेिाहरुको जानकारी हनेु, 

ख. प्रदेश ा आयात प्रमतस्थापन गनग सवकने िस्त ुतथा सेिाहरुको पवहचान हनेु  

ग. अन्तर प्रदेश व्यापारका सम्भावित िस्त ुतथा सेिाहरुका सूशच तयार हनेु  

घ. उपरोक्त सूशचका आधार ा मनयागत सम्भािना भएका, आयात प्रमतस्थापन हनेु र अन्तर प्रदेश व्यापार 

सम्भािनाका बारे ा प्रदेशलाई नीमत तजुग ा गनग उपयोगी हनेु  

ङ. भविष्य ा स ान प्रकृमतका अध्ययन गनग सन्दभग सा ाग्रीका रुप ा प्रयोग गनग सवकने   

अध्ययनका सी ाहरु 

क. दितीयक ) Secondary(  तथयाकँको अमधक प्रयोग  

ख. म्यानफु्याक्चररङ उत्पादन तफग को तथयाँक क ीले सूचना ा बिी मनभगर हनु ु

ग. कृवि के्षत्रको उत्पादन तथयाँक २०७३/७४  ा सीम त रहन ु

घ. सेिा व्यापार तफग को के्षत्रगत तथयाकँ उपलव्ध हनु नसक्न ु

ङ. प्रदेशस्तर ा उपभोगको तथयाँक उपलव्ध नहनु ु

गण्डकी प्रदेशको मनयागत संभािना र अन्तरप्रदेश व्यापार  सम्िशन्ध SWOT विश्लिेण 

प्रदेश सरकार र मनजी के्षत्रसँग गररएको अन्तरविया तथा सन्दभग सा ाग्री अध्ययनका आधार ा गण्डकी 

 प्रदेशका स ग्र पक्ष ) सबलता, दबुगलता, अिसर र हाँक ( को विश्लिेण गदाग देहाय ब ोशज को मनचाडहरु प्राप्त 
भएका छन ्। 
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सबल पक्ष(Strength  
 

दिुगल पक्ष  (Weakness) 

 

क. भौगोमलक विविधतायकु्त प्रदेश, 

ख.  मललो खेती योग्य ज ीन,  
ग. चीन र भारत जस्ता ठूला बजार ,  
घ. कृवि तथा िनजन्य उत्पादनको प्रचरु 

सम्भािना,  
ङ. एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रा   
च. कास्कीको पोखरा ा विशाल औद्योमगक के्षत्रको 

स्थापना, 
छ. चीनलाई जोड्ने कोरला नाका र भारतलाई 

जोड्ने मत्रिेशण ससु्ता नाका 
ज. वहन्दू तथा बौि ध ागिलम्िीहरुको लामग 

धाम गक  हत्िको प्रदेश,  
ि. साहमसक, धाम गक तथा ऐमतहामसक पयगटनका 

लामग आकिगक गन्तव्य, 

ञ. नेपालको एक  ात्र िोरपाटन शशकार आरक्ष 

ट. पयगटकहरुका लामग स्तरीय होटल लगायत 
हो स्टेको व्यिस्था भएको 

ठ. पोखरा ा मन ागणामधन अन्तरागविय वि ानस्थल, 

ड. जलविद्यतुको प्रचरु सम्भािना  
 

 

ि. जनशशक्तको अभाि, 

ण. मसंचाई सवुिधाको क ी, 
त. आधमुनक प्रविमधको क ी, 
थ. शहरतफग  बसाइँ सराईको बढ्दो ि  

द. कृवियोग्य ज ीन बाँशिदै जान ु

ध. भौगोमलक विकटताका कारण उत्पाददत 
िस्तहुरुको बजारसम्  िुिानी गनग उपयकु्त      
भौमतक पूिागधारको क ी, 

न. व्यापारका पूिागधारको विकास ा क ी 
)शीतगहृ, संकलन केन्र आदद  

 

अिसर (Opportunities ) 
 

चनुौती(Threat) 

 

क. चीन तथा भारतको बजार सम् को सहज 
पहुँच, 

ख. धाम गक, साहमसक पयगटन तथा पदयात्राको 
लामग उपयूक्त  

ग. सा दुायीक हो स्टे ा पयगटन पिुागधार सम्िशन्ध 
कायग गराउन पशुजगत अनदुान ददने सम्िशन्ध 
कायगविमध २०७५ 

घ. भारतीय बजार ा मनकासी प्रिद्र्धन गनग स ान 
भािा, संस्कृमत र रहनसहनका कारण सहज,  

च. मछ ेकी  लुकु ा कृवि एिं औद्योमगक 
के्षत्रलाई प्राप्त सवुिधा )अनदुान, प्रोत्साहन, 
िुिानी, बी ा, ऋण ा छुट, न्यनुत  स थगन 
 ूल्य, खररदको प्रत्याभमूत आदद सवुिधा( ले 
गदाग नेपाली कृवि उत्पादन  ूल्यको आधार ा 
क  प्रमतस्पधी हनु ु 

छ. इकोनो ी अफ स्केल )ठूलो परर ाण ा 
उत्पादन हुँदा प्रमत इकाई लागत  ूल्य ा हनेु 
क ी(का कारण भारतीय िस्तहुरुसँग नेपाली 
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ङ. कोरलाबाट चीन र मत्रिेशण ससु्ता नाकाबाट 
भारत तफग को बजार पहुँचको संभािना,  

 
 

िस्तकुो लागत  लु्य तलुनात् क रुप ा बिी 
हनु ु  

ज. यिुा जनशशक्त विदेश पलायन हनेु ि ले गदाग 
कृवि तथा औद्योमगक के्षत्र ा जनशशक्तको क ी 
हनु ु 

ि. चीन तथा भारतको सरकारहरुले नेपालको 
प्र खु िस्तहुरु ा उच्छ्च प्राथम कताका साथ 
कायगि हरु सञ्चालन गरररहेको, 

 
 

केही प्र खु कृवि/िनजन्य िस्तहुरुको उत्पादन शस्थमत 

खाद्यान्न 

 गण्डकी प्रदेश ा चा ल, गहुँ,  कै, कोदो फापरस र जौ लगायतका अन्न बालीको उत्पादन हनेु गरेको छ 
।जनु तामलका ा उल्लेख गररएको छ। प्रदेशको वह ाली शजल्लाहरु  नाङ र  सु्तङ ा फापरको उत्पादन 
राम्रो हनेु गरेको भएतापमन धेर थोर परर ाण ा अरु शजल्लाहरु ा पमन यसको उत्पादन हनेु गरेको तथयांकले 
देखाउछ। प्रायिः सम्पणुग शजल्लाहरु ा जौको खेती हनेु यस प्रदेश ा  कै, कोदो, गहुँ लगायत फापरको 
उत्पादन ा पमन आत् मनभगर रहेको छ।फापर र जौका पररकारको उपभोग ििदो ि  ा रहेको हुँदा यी 
उत्पादनको ददन प्रमत ददन  ाग बविरहेको अिस्था ा प्रदेश ा िचत भएको अन्नलाई  लु्य सृंखला थप गरी 
अन्तरप्रदेश व्यापार गनग सवकन्छ। 

 

खाद्यान्न उत्पादन (  े.ट.) २०७३/७४ 

िस्त ु उत्पादन  

चा ल 288,516  

गहुँ   90,259 

 कै 384,312  

कोदो 97,641  

फापर २७२९ 
जौ २६४८ 

कृवि तथा पशपुन्छी विकास  न्त्रालय 
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 तेलहन  सला र दलहनिः 

 तोरी, सस्यौ, मतल, सूयग खुी, आलस आदद तेलकोहन िालीको राम्रो उत्पादन हनेु गदगछ भने अदिुा, अलैची, 
लसनु, िेसार, खसुागनी,  आदद  सला िालीको उत्पादन पमन फस्टाउदो छ । त्यसैगरी दलहन ा चना,  ास, 
भर्ट ास, केराउ,  सरुो आददको उत्पादन हदैु आएको छ । अलैचीको उत्पादन बिृीका लामग लम्जङु्को 
बाँिखेत ,धसुग र भलुभलेलाई प्रधान न्त्री कृवि आधमुनकरण पररयोजना अन्तरगत िाली व्लक ा स ािेस 
गररएको छ। 

िस्तकुो ना  उत्पादन  े.ट. ा 
तेलजन्य उत्पादन 

  तोरी                           8,800 

 सलाजन्य उत्पादन 

अलैची  143 

अदिुा 39,271 

बेसार/हलेदो  5,652 

लसनु 4,080 

दलहन, गेडागडुी 
चना  ६३०७ 

कृवि तथा पश ुपन्छी विकास  न्त्रालय 

फलफुल 

फलफुल ा सनु्तला, केरा, स्याउ, आपँ, मलची, आददको उत्पादन हनेु गदगछ ।  नाङ्ग र  सु्ताङ्ग ा स्याउको 
अमधक परर ाण ा गणुस्तररय उत्पादन हनेु गर्दछग । गोरखा, कास्की, म्याग्दी लगायतका शजल्लाका उच्छ्च 
वह ाली भेगका केही भभुाग ा थोरै परर ाण ा उत्पादन भैरहेको छ। यसैगरी  नाङ्ग र  सु्ताङ्ग िाहेक प्राय सिै 
शजल्ला ा सनु्तलाको उत्पादन हनेु गरेको छ। गण्डकी प्रदेश स्याउ र सनु्तला उत्पादनको सम्भािना रहेको 
प्रदेश हो । के्षत्र विस्तार गरी उत्पादन परर ाण बवृि ा जोड ददइ यस ा आधाररत उद्योग स्थापनिारा 
स्याउ/सनु्तलाजन्य िस्त ुउत्पादन गरेर स्िदेशी िजारको  ाग पमुतग गनग सकेको खण्ड ा विदेशबाट हाल ठुलो 
परर ाण ा आयामतत िस्तकुो नेपाली िस्तलेु प्रमतस्थापन गनग सक्ष  हनेुछ।  नाङ्ग र  सु्ताङ्गका ५/५ 
स्थानलाई प्रधान न्त्री कृवि आधमुनकरण पररयोजना अन्तगगत स्याउ बाली व्लकको रुप ा विकास गररने उल्लेख 
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गररएकोले भविश्य ा स्याउको उत्पादन बढ्ने अन ुान गनग सवकन्छ । त्यसैगरी सनु्तलाको लामग स्यांजाको 
पतुलीिजार न.पा., अजुगन चौपारी, ठूलमडही मभरकोट न.पा .र एलादी जोन र वह ाली शजल्ला िाहेकका प्राय 
सिै शजल्लालाइ प्रधान न्त्री कृवि आधमुनकरण पररयोजना अन्तगगत िाली व्लक के्षत्र घोिणा गरर कायगि  अशघ 
ििेको छ।  

फलफुल 

िस्तकुो ना   उत्पादन  े.ट. 
सनु्तला              46,301.3 

केरा                 16,757 

स्याउ  ५,६२५ 

आपँ                    5,730 

कृवि तथा पश ुपन्छी विकास  न्त्रालय 

 

 

तरकारीिः 

काउली, बन्दागोिी, गोलभेडा,  लुा, रायोको साग, मस ी, वपडाल,ु शघरौला, मततेकरेला, कािो आददको उत्पादन 
हनेु गदगछ । हररयो साग सव्जी र तरकारी बाली ा प्रदेश मनकै अव्िल  ामनन्छ ।प्राय वह ाली शजल्ला िाहेक 
सम्पूणग शजल्लाहरु ा तरकारीको व्यिसायीक खेती सरुु गररएको छ। प्रधान न्त्री कृवि आधमुनकीकरण 
पररयोजना अन्तरगत तरकारी बालीको उत्पादन र उत्पादकत्ि ा िवृिका लामग कास्की शजल्लालाइ सपुरजोन र 
प्रदेशका िाकी सिै शजल्लाका केही ठाउँलाइ पकेट के्षत्र घोसणा गरी तरकारीको उत्पादन बवृिको लामग 
कायगि  अशघ बिाइएकोले भविश्य ा यो प्रदेश तरकारी बालीको के्षत्र ा अव्िल हनेुछ। यस प्रदेश ा मनम्न 
तामलका अनसुार तरकारी िाली उत्पादन हनेु गरेको छ। 

तरकारी 
िस्तकुो ना   उत्पादन  े.ट. 
काउली        27,314  

बन्दागोिी        30,158  

गोलभेडा        24,475  
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 लुा        30,365  

रायोको साग        22,401  

मसम  १५००२ 

वपडाल ु १९३५७ 

घरौला १४३८४ 

मतते करेला  १०२३८ 

कािो  ९७३७ 

कृवि तथा पश ुपन्छी विकास  न्त्रालय 

जमडिटुी Medicinal Herbs 

जमडिटुीको के्षत्रगत वििरण अनसुार गण्डकी प्रदेश जमडिटुी उत्पादन ा अग्र स्थान ा रहेको देशखन्छ। यहाँका 
वह ाली शजल्लाका साथै अन्य शजल्लाहरु ा पमन जमडिटुी पाइन्छ । जमडिटुीको व्यापार विकासका लामग व्यापार 
सम्िि वियाकलाप गरी मनकासी प्रििगन गने हेत ुएवककृत व्यापार रणनीमत २०१६  ा स ेत यसलाई स ािेस 
गररएको छ। गण्डकी प्रदेशबाट आ.ि.२०७३/७४  ा १०७३३८ के.जी. जमडिटुी संकलन भएको र सोिापत 
राजश्व रु. ४०३५८४३५० प्राप्त भएको मथयो। 

ि.सं. शजल्ला जमडिटुी )के.शज.( राजश्व संकलन 
1.   गोरखा 10346 6273119 

2.   लम्जङु्ग 2270 1080756 

3.    तनहुँ 500 42011825 

4.                 स्याङ्जा 0 5915188 

5.   कास्की 0 2829075 

6.    नाङ्ग 168 3360 

7.    सु्ताङ्ग 0 0 

8.                 म्याग्दी 6110 820139.1 

9.  पिगत 3248 1977268 

10.              बाग्लङु्ग 80195 1149035 

11.               निलपरासी 0 3.37E+08 
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12.             
  

अन्नपणुग संरक्षण के्षत्र 3702.7 4335415 

13.                नास्ल ुसंरक्षण के्षत्र 799 5690 

14.             िोरपाटन शशकार आरक्ष 0 50220 

            गण्डकी प्रदेश शस्थमतपत्र 

 

प्र खु कृविजन्य उद्योगहरु 

गण्डकी प्रदेश ा शचनी, सूती /चरुोट, जसु  एिं खाद्य प्रशोधन ) दालम ल, तेलम ल, चा लम ल आदद( 
लगायतका केही उद्योगहरु स्थापना भएका छन ्। औद्योमगक गणना २०६९ अनसुार गण्डकी प्रदेश ा ३९३ 

ओटा उद्योगहरु रहेको पाइन्छ ।  
 

प्र खु म्यानफु्याक्चररङ्ग उद्योगहरु 

गणडकी प्रदेश ा एउटा  ात्र औद्योमगक के्षत्र पोखरा औद्योमगक के्षत्र रहेको छ । ५०१ रोपनी जग्गा ा रहेको 
यस औद्योमगक के्षत्र ा औद्योमगक के्षत्रको ४ करोड र मनजी के्षत्रबाट ४०० करोड गरी जम् ा ४०४ करोडको 
लगामन ा ७२ िटा उद्योग प्रमतस्ठानहरु संचालनरत छन। हाल यस औद्योमगक के्षत्र मभत्र दधु तथा दगु्धजन्य 
पदाथग चाउचाउ, काठ तथा फला का फमनगचर, विस्कुट, चकलेट, म नरल िाटर, बेकरी, दाना, ह्याचरी, 
वप्रशन्टङ्ग तथा प्याकेशजङ्ग, विजलुीको तार,  ेटल फेवव्रकेशन, टायल तथा व्लक, होशजयारी, प्लाशस्टकको पेट 
िोतल, मसरक डसना, सािनु, पेनस्टक, पाइप, पेन्टस, ह्य ु पाइप, ट्रान्सफ गर उत्पादन उद्योगहरु रहेका 
छन।,अन्य शजल्लाहरु ा पमन साना तथा ठुला स्केलका उद्योगहरु स्थापना भइ सन्चालन ा रहेका छन 
।गोरखा ा रहेको गोरखकाली रिर उद्योग हाल बन्द अिस्था ा रहेको छ भने गोरखा आयिेुदीक कम्पनीले 
विमभन्न वकमस का आयरुिेददक औिमध तयार गरी स्िदेश एिं विदेश ा विवि गदै आएको छ ।यसै गरी 
निलपरु ा रहेको नेपालको एक  ात्र कागज उद्योग स ेत िन्द अिस्था ा रहेको छ।होंसी मस ेन्ट, चौधरी 
उद्योग ग्रा , निलपरु ा संचालन ा आएको छ। सूयग टोिाको कम्पनीले तनहुँबाट चरुोट उत्पानदन गदै 
आएको छ।त्यसैगरी  सु्ताङ्ग ा स्याउको सिगत िनाउने उद्योग संचालन ा रहेका छन। उद्योग व्यिसायलाई 
आमथगक विकासको  ेरुदण्डको रुप ा मलइ  गण्डकी प्रदेश सरकारले एक स्थामनय तह एक उद्योग ग्रा को 
नीमत अशघ सारेकोले पमन  यस प्रदेश ा उद्योग स्थापनाको लामग उपयकु्त अिसरको रुप ा मलन ुपदगछ। उद्योग 
स्थापनाको लामग उपयकु्त िातािर एिं कच्छ्चा पदाथगको उपलव्धता भएतापमन  यस प्रदेश ा उद्योग के्षत्र ा 
लगानी आकविगत हनु सकेको छैन। यस प्रदेश ा जमडिटुी, फलफुल, खमनज पदाथग ा आधाररत उद्योगको 
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सम्भािना अमधक देशखन्छ। पयगटन तथा जलविद्यतु लगायतका के्षत्र ा आधाररत उद्योगको प्रचरु सम्भािना 
रहेको हुँदा यस ा लगानी आकविगत गनग आिश्यक देशखन्छ।  

शजल्ला उद्योगको 
संखया 

रोजगारीको 
संखया 

उत्पादन 

गोरखा ९ ५४५ खाद्य -२, कास्ठ -२ ,अधात ुखमनज- ३ 

लम्जङु्ग ३ ४०० फमनगचर- १, अधात ुशखनज-२  

तनहुँ ६२ १०४१ फमनगचर -१३, अधात ु खमनज -३४, खाद्यय- ८, पेय पदाथग- १, धात ु
खमनज -६ 

स्याङ्गजा ४५ ५६६ फतगनचर -३३, खाद्य -३१, अधात ुखमनज- ४, पेयपदाथग -३ 

कास्की १९८ ४७०६ फमनगचर- ६९, खाद्य -३१, फेवव्रकेटेड धात ु -३०, अधात ुखमनज- १७, 
कास्ठ- ११, रेकडग  ेमडया -८, टेक्टाइल- ५, िायररङ सा ाग्री- ५, पेय 
पदाथग- ४, कागज -३, रसायमनक- ३, प्लाशस्टक -३, आधार तु खमनज 
-२,  ेमसनरी -२, छाला -१ 

 नाङ्ग ० ० ० 

 सु्ताङ्ग  ३ ५३ पेयपदाथग -२, फमनगचर १ 

म्याग्दी  ६ ११४ फमनगचर -६ 

पिगत २३ ३१४ फमनगचर -१०, खाद्य- ३, अधात ुखमनज -३, पेयपदाथग -२, कास्ठ -२, 
कागज -१, फेवव्रकेटेड खमनज- १ 

बाग्लङु्ग ५ १०३ फमनगचर -३, खाद्य -१, फेवव्रकेटेड खमनज -१  

निलपरु ३९ ६५८ अधात ुखमनज -१६, खाद्य -१०, फमनगचर- ३, फेवव्रकेटेड धात ुखमनज -

१, पेय पदाथग -२, कास्ठ- १, कागज- २, प्लाशस्टक- २, धात ुखमनज- 
२, रासायमनक- २, चरुोट- १ 

गण्डकी ३९३ ८५००  
गण्डकी प्रदेश शस्थमतपत्र  

जलविद्यतु Hydro electricity  

 लुकु ा उत्पाददत कुल जलविद्यतु आयोजना  ध्य १  े.िा. क्ष ता भन्दा  ामथका जम् ा ७५ िटा 

योजनाहरुबाट कुल १००४.८  े.िा. विद्यतु उत्पादन भएको ा गण्डकी प्रदेश ा  ात्र २२ योजनाहरुिाट जम् ा 
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४७५.१  े.िा. अथागत ४७.२८ प्रमतशत विद्यतु उत्पादन हदैु आएको छ । गण्डकी प्रदेश ा संचामलत १  े.िा .

भन्दा  ामथ क्ष ता भएका योजनाहरुको वििरण अनूसचुी २  ा उल्लेख गररएको छ। 

गण्डकी प्रदेश ा संचामलत उद्योग एिं औद्योमगक क्षते्रको वििरणिः 

यस प्रदेश ा स्थावपत ठूला उद्योगको संखया न्यून रहे पमन घरेल ु तथा साना उद्योग भने लगभग सिै 
शजल्लाहरु ा उल्लेखमनय रहेको पाइन्छ। स शस्टगत रुप ा आ.ि.२०७४/७५ को अन्त्य सम्  यस प्रदेश ा 
सेिा लुक उत्पादन लुक पयगटन लुक उजाग लुक कृवि र िन पैदािार तथा सूचना प्रविमध ा आधाररत गरी 
१२७ वकमस का उद्योगहरु शजल्ला शस्थत घरेल ुतथा साना उद्योग कायागलयहरु ा दताग भएको देशखन्छ । 

ि .सं.  उद्योग शजल्ला संचालन अिस्था 

1.  पोखरा औद्योमगक के्षत्र    कास्की पोखरा संचालन 
2.  भकुृटी कागज कारखाना निलपरु िन्दअिस्था 
3.  गोरखकाली रिर उद्योग  जिुादउुराली गोरखा िन्दअिस्था 
4.  सूयग टोिाको कम्पनी तनहुँ संचालन 
5.  होंग्सी मस ेन्ट निलपरु मन ागणामधन 

गण्डकी प्रदेश शस्थमत पत्र 
जस अनसुार २८२५४ ओटा साना उद्योग व्यिसाय दताग भएका छन। यस िाहेक अ.ि. २०७२/७३ को 
अन्त्य सम्  ा निलपरु िाहेकका शजल्ला ा रहेका ४३७ ओटा उद्योगहरु उद्योग विभाग ा दताग भइसकेका 
छन।यस्तै पोखरा औद्योमगक के्षत्र ा ७२ ओटा उद्योग चाल ुअिस्था ा ५ ओट उद्योग मन ागणामधन अिस्था ा 
३ ओटा िन्द अिस्था ा र ९ ओटा विमभन्न संघ सस्था गरी कुल जम् ा ८९ ओटा उद्योग छन।  

ि.स. शजल्ला दताग भएका उद्योग संखया रोजगारी संखया 
1.   गोरखा 3322 1173 

2.   लम्जङु्ग 3323 3713 

3.    तनहुँ 4444 73131 

4.                  स्याङ्गजा 3141 1773 

5.   कास्की 4417 71424 

6.    नाङ्ग  341 314 

7.   म्याग्दी  123 3212 

8.                   सु्ताङ्ग 112 7422 
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9.  पिगत 7421 3321 

10.              बाग्लङु्ग 7144 1731 

11.               निलपरु  3121 1131 

 जम् ा 34334 11231 

गण्डकी प्रदेश शस्थमतपत्र 

 

खमनज  

खानी तथा भगूभग विभागका अनसुार गण्डकी प्रदेश ा उपलव्ध खमनज पदाथग देहाय ब ोशज  रहेका छन ्। यस 
प्रदेश ा मस ेन्टको कच्छ्चा पदाथगको रुप ा प्रयोग हनेु चनु िंुगा, ता ा, सनु, फला , मससा, ग्रनेाइट, ननु जस्ता 
अमधक आयात हनेु िस्तकुा कच्छ्चा पदाथगको खानी रहेका छन।  

ि.सं. शजल्ला खमनजको ना  

1.  गोरखा Rear Earth Metal, Bismuth ,ता ा ,सनु, Tantalum-Niobium, Feldspar 

pyrite,  ग्रनेाइट र साइनाइट 

2.  लम्जङु्ग Geothermal hot springs, ननु, Tourmaline  

3.  तनहुँ फला , ता ा, सनु, मससा, शजंक, पाइराइट, खरी पाउडर, लाइ स्टोन र स्लेट 

4.  कास्की Common salt brine seeps र Talc 

5.  स्याङ्गजा चनुिंुगा 

6.   सु्ताङ्ग यरेुमनय , सनु ,ननु, ग्रनेाइट, शजप्स , स्लेट, साइनाइट, तेल, ग्याँस र कोइला 

7.   नाङ्ग ननु, Aquamarine/Beryl Tourmaline र ग्रनेाइट 

8.  पिगत फला , ता ा, सनु, मससा, फल्डस्पार र क्िाजग । 

9.  बाग्लङु्ग Quartzite ,ता ा, फला , मससा, शजंक, खरी र स्लेट 

10.  म्याग्दी फला , ता ा, सनु, शजंक, पाइराइट, खरी पाउडर, लाइ स्टोन, स्लेट र 

Geothermal hot springs 
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11.  निलपरु फला  

शस्थमतपत्र /खानी तथा भगुभग विभाग 

खामनजन्य उद्योग 

गण्डकी प्रदेश ा संचामलत उद्योगहरु  ध्य आफ्नै देशको कच्छ्चा पदाथग ा आधाररत खामनजन्य उद्योगहरुको 
संखया क  भएपमन यसले  लुकुको आमथगक  ाम ला ा  हत्ि राखदछ। यस प्रदेश ा चनुिंुगा ा आधाररत 
उद्योगबाट मस ेन्ट उत्पादन हदैु आएको छ । रातो ाटो काजागइट र टल्क सम्िशन्ध उद्योगहरु पमन संचालन ा 
आएका छन । चनुिंुगा उद्योगबाट  आ.ि. २०७३/७४ ा २२ लाख  भन्दा ििी र रातो ाटो उद्योगबाट १ 
लाख भन्दा ििी राजश्व उठेको मथयो। 

उद्योगको वकमस   शजल्ला  राजश्व रु.  

चनुिुङ्गा उद्योग  गोरखा र तनहुँ  २२७९२५० 

रातो ाटो उद्योग   पालङु्गटार गोरखा  ११४७२.५ 

काजागइट  बाग्लङु्ग र पिगत  -  
टल्क  तनहुँ र म्याग्दी  -  

गण्डकी प्रदेश शस्थमतपत्र 

सेिा व्यापार 

पयगटनिः 

पयगटन के्षत्र रोजगारी श्रीजना गनग गररिीमनिारण गनग मनयागत बिाउन तथा स ग्र अथग व्यिस्थालाई सदुृि 
बनाउन धेरै जसो देशहरुले प्राथम कता ा राखेको के्षत्र हो ।विश्व यात्रा र पयगटन पररिदले सन ्२०१८  ा 
गरेको अध्ययन अनसुार सन ्२०१७  ा विश्व अथगतन्त्र ा पयगटन के्षत्रले कुल ग्राहस्त उत्पादनको १०.५ 
प्रमतशत योगदान गरेको मथयो।भने ३१ करोड ३० लाख रोजगारी श्रीजना गरेको मथयो। सोही अध्ययन 
अनसुार सन ् २०१७  ा स ग्र पयगटन के्षत्रले नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादन ा प्रत्यक्ष ४.० प्रमतशत र 
अप्रत्यक्ष ३.८ प्रमतशत गरी कुल ७.८ प्रमतशत योगदान गरेको अन ुान मथयो। यसैगरी प्रत्यक्ष ४९५५०० र 
अप्रत्यक्ष ा ५,२९,५०० गरी कुल १०,२७,००० रोजगरी श्रीजना गरेको अन ुान छ। आ.ि. २०७३/७४ 
 ा गण्डकी प्रदेश ा जंगली जनािर अिलोकन गनग १,५०३१७ जना पयगटकहरु आएका मथए १३,६६८ जना 
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विमभन्न स्थान ा पदयात्राका लामग आएका मथए भने १९,२७१ पोखरा के्षत्र ा प्याराग्लाइमडङ्गका लामग  कुल 
१८३२५६ जनाले गण्डकी प्रदेशको भ्र ण गरेका मथए।  

ि.सं. क्षते्र 2073/74 

1.  जंगली जनािर अिलोकनका लामग आएका पयगटक 150317 

2.  पदयात्री 13668 

3.  प्याराग्लाइमडङ्ग 19271 

जम् ा 183256 
 

गण्डकी प्रदेश शस्थमतपत्र 

वि.स. २०७४/७५  ा नेपाल ा आएका कुल विदेशी पयगटक संखया ९४०२१८ मथयो । नेपाल आउने कुल 
पयगटक  ध्य ४० प्रमतशत पयगटक गण्डकी प्रदेश ा आएको अन ुान गनग सवकन्छ। तामलका अनसुार गण्डकी 
प्रदेश ा मभमत्रने पयगटक वि.स.२०७०/७१ देशख २०७४/७५ को तथथाकं मनयाल्दा वि.स.०७२/७३  ा 
भकुम्प गएको कारण पयगटक आिाग नको संखया घर्टन गएको अन ुान गनग सवकन्छ भने अरु ििगहरु ा 
िम क रुप ा बवृि भएको पाइन्छ 

यस तथयका आधार ा गण्डकी प्रदेशले प्रयगटन व्यिसायबाट राम्रो आम्दानी गनग सक्ने देशखन्छ। 

 

संरशक्षत के्षत्रको ना  वि.स 
२०७०/७१ 

वि.स 
२०७१७२ 

वि.स 
२०७२/७३ 

वि.स 
२०७३/७४ 

वि.स 
२०७४/७५ 

अन्नपूणग संरक्षण आयोजना ११६१२० १२९६२४ ७८९३० ११४५०७ १५९५६० 
 नास्ल ु संरक्षण आयोजना ४९७८ ५९१८ २४१४ ४८७२ ६९२८ 
िोरपाटन शशकार आरक्ष ८८ ८९ ० ९१ १६३ 

जम् ा १२३१९९ १३७६४५ ८३३५९ १२१४८६ १६८६६८ 
िाविगक बवृिदर  १२ -३९ ४६ ३९ 

कुल नेपाल ७९७६१६ ७९०११८ ५३८९७० ७५३००२ ९४०२१८ 
िाविगक बवृिदर नेपाल  -०.९४ -३१.७९ ३९.७१ २४.८६ 

गण्डकी प्रदेश शस्थमतपत्र 
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गण्डकी प्रदेश ा संचामलत होटल र हो स्टेको वििरणिः 

गण्डकी प्रदेश सरकारले सन ्२०१९ लाई आन्तररक पयगटन ििग २०२० लाई मछ ेकी देश पयगटन ििग र सन 
२०२२ लाई पोखरा पयगटन ििग  नाउदै २०२२ सम्  यस प्रदेश ा २० लाख पयगटक मभत्र्याउने लक्ष्य 
मलएको छ । यस प्रदेशको राजधानी पोखरा ा २ िटा पाँच तारा ,२ िटा ३ तारा ,११ िटा २ तारा ,२ िटा 
१ तारा र  ३५८ िटा पयगटक स्टान्डरका होटलहरु रहेका छन। ३७९१ जनाले रोजगारी पाएका 
छन।पयगटन प्रििगनका लामग गण्डकी प्रदेशले १०० पयगटकीय गन्तव्यहरु पवहचान गरेको छ । 

पयगटकको िसाइ लम्व्याउन गण्डकी प्रदेशका १२५ स्थानहरु ा हो स्टे संचालन गररएको छ । हो स्टे 
कायगि   ाफग त पयगटकहरुलाई आकविगत गनग प्रदेश सरकारले हो स्टे संचालकहरुलाई आमथगक सहयोग गरी 
घर, कोठा, सौचालय जस्ता भौमतक पिुागधार सधुार कायग अशघ सारेको छ।  

गण्डकी प्रदेशका पयगटकीय गन्तव्यहरु अनूसचुी -३  ा उल्लेख गररएको छ। 

 

होटल र हो स्टेको वििरणिः 

मस.नं वििरण संखया कोठा संखया रोजगारी 
1.  ५ तारा 3 342 772 
2.  ३ तारा 3 731 32 
3.  २ तारा 77 314 741 
4.  १ तारा 3 31 12 
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5.  पयगटक होटल 234 4143 2243 
6.  रेिुरेन्ट 3  2 
7.  हो स्टे 14 321 2 
8.  होटल लज रेिुरेन्ट 47 431 2 
9.  घरेल ु सम मत ा दताग भइ शजल्लाहरु ा 

संचामलत  होटल लज रेिुरेन्ट 
1732 2 2 

जम् ा  1141 1174 2117 

गण्डकी प्रदेश शस्थमतपत्र 

 

 

गण्डकी प्रदेश ा उत्पादन हनेु, मनयागत सम्भािना भएका, आयात प्रमतस्थापन गनग सवकने तथा 
अन्तरप्रदेश व्यापार सम्भािना भएका िस्तहुरुको विश्लिेण 

अन्तरप्रदेश व्यापार तथा आयात प्रमतस्थापन गनग सवकने िस्तहुरुिः 

चा लिः  

नेपाल ा आमथगक ििग २०७३/७४  ा चा लको कुल उत्पादन ३५ लाख ५६ हजार ६ सय २२  े.ट. 
भएको तथयांक विभागले तयार गरेको सन ् २०११को चा लको  ानि उपभोग ११७.८ के.जी./ििगक 
/व्यक्तीका आधार ा अध्ययन गदाग गण्डकी प्रदेश ा २०१३८  े.ट. चा ल अपगु देशखएकोले आधमुनक खेती 
प्रणाली, अत्याधमुनक कृवि औजारको प्रयोग, उन्नत जातको विऊ,  ल र मसंचाइको उशचत व्यिस्था गरी धानको 
उत्पादकत्ि ा बवृि गरी प्रदेश ा धानको उत्पादन ििाउन सवकन्छ।  पहाडभन्दा तराइको उत्पादकत्ि िवि 
हनेु हदुा यस प्रदेशको एक  ात्र तराइ भभुाग निलपरु ा धानको उत्पादन राम्रो हनेु भएकोले धान खेती तफग  
प्रोत्साहन गरी उत्पादन ििृी गनग सवकन्छ।यसरी चा लको िढ्दो आयात क  गनग  द्दत पगु्ने देशखन्छ। 
फलस्िरुप आयात प्रमतस्थापन तथा आयात न्यूमनकरण गनग सवकन्छ।उत्पादन उपभोग र सन्तलुनको तथयांक 
अनूसचुी -४  ा उल्लेख गररएको छ। 
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 गहु ँ

नेपालको अको  हत्िपणुग खाद्यबाली ा गहु ँ पदगछ । विश्वको कुल गहुँ उत्पादन ा नेपालको वहस्सा करीि 
०.२४ प्रमतशत रहेको छ । कृवि तथा पशपुक्षी  न्त्रालयको तथयाँक अनसुार गण्डकी प्रदेश ा गहुँ उत्पादन 
९० हजार २ सय ५९  े.ट रहेको छ। नेपालको औसत राविय उपभोग २१.२  प्रमत व्यक्ती / ििगका 
आधार ा वहसाि गदाग यस प्रदेश ा ५५ हजार ५  सय ४७  े.ट. गहुँ उपभोग भई ३४  हजार ७ सय १२ 
 े.ट. बचत भएको देशखन्छ । 

०.२       



25 

 

यो बचत रहेको गहुँ अन्तरप्रदेश व्यापार तथा अन्य खाद्य उद्योग ा प्रयोग गनग सवकने सम्भािना रहेको छ । 
यस प्रदेशको गहुँ उत्पादनको वहस्सा नेपालको कुल गहुँ उत्पादन ा ५ प्रमतशत रहेको देशखन्छ । उत्पादन 
उपभोग र सन्तलुनको तथयांक अनूसचुी -४  ा उल्लेख गररएको छ। 

 कै     

नेपालको अको प्र खु खाद्यबाली ा  कै  पदगछ । विश्वको कुल  कै उत्पादन ा नेपालको वहस्सा करीि 
०.२० प्रमतशत रहेको छ । कृवि तथा पशपुक्षी विकास  न्त्रालयको तथयाँक अनसुार गण्डकी प्रदेश ा  कै 
उत्पादन ३ लाख ८४ हजार ३ सय १२  े.ट रहेको र  कै र  कैवपठोको औसत राविय उपभोग १७.९ 
के.जी./ििग /व्यक्तीका आधार ा वहसाि गदाग यस प्रदेश ा ४६ हजार १सय १५  े.ट.  कै उपभोग भई ३ 
लाख ३८ हजार १ सय ९७  े.ट. बचत भएको देशखन्छ । यो परर ाण अन्तरप्रदेश व्यापार तथा अन्य खाद्य 
उद्योग ा प्रयोग गनग सवकने सम्भािना रहेको छ । यस प्रदेशको  कै उत्पादनको वहस्सा नेपालको कुल  कै 
उत्पादन ा १७ प्रमतशत रहेको देशखन्छ । उत्पादन उपभोग र सन्तलुनको तथयांक अनूसचुी -४  ा उल्लेख 
गररएको छ। 

 

 

कोदो    

नेपालको अको प्र खु खाद्यबाली ा कोदो पमन पदगछ । कृवि तथा पशपुक्षी  न्त्रालयको तथयाँक अनसुार 
गण्डकी प्रदेश ा कोदो उत्पादन ९७ हजार ६सय ४१  े.ट रहेको र कोदोको औसत राविय उपभोग ३.५ 
के.जी./ििग/व्यक्तीका आधार ा वहसाि गदाग यस प्रदेश ा ९ हजार ७ सय ७१  े.ट. कोदो उपभोग भई  ८८ 
हजार ४सय ७०  े.ट. बचत भएको देशखन्छ । यो परर ाण अन्तरप्रदेश व्यापार तथा अन्य खाद्य उद्योग ा 
प्रयोग गनग सवकने सम्भािना रहेको छ । 
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यस प्रदेशको कोदो उत्पादनको वहस्सा नेपालको कुल उत्पादन ा ३२ प्रमतशत रहेको देशखन्छ । उत्पादन 
उपभोग र सन्तलुनको तथयांक अनूसचुी -४  ा उल्लेख गररएको छ। 

फापर     

नेपालको अको खाद्यान्न बाली ा फापर पमन पदगछ । कृवि तथा पशपुक्षी  न्त्रालयको तथयाँक अनसुार गण्डकी 
प्रदेश ा फापर उत्पादन २७२९  े.ट रहेको र फापरको औसत राविय उपभोगका आधार 
०.१के.जी./ििग/व्यक्तीका दरले वहसाि गदाग यस प्रदेश ा २६२  े.ट. कोदो उपभोग भई  २४६७  े.ट. 
बचत भएको देशखन्छ । यो पररणा  अन्तरप्रदेश व्यापार तथा अन्य खाद्य उद्योग ा प्रयोग गनग सवकने 
सम्भािना रहेको छ । यस प्रदेशको फापर उत्पादनको वहस्सा नेपालको कुल उत्पादन ा २३ प्रमतशत वहस्सा 
रहेको देशखन्छ । 
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यो परर ाण अन्तरप्रदेश व्यापार तथा अन्य खाद्य उद्योग ा प्रयोग गनग सवकने सम्भािना रहेको छ । उत्पादन 
उपभोग र सन्तलुनको तथयांक अनूसचुी -४  ा उल्लेख गररएको छ। 

जौ    

नेपालको अको खाद्यन्न बाली ा जौ पमन पदगछ । कृवि तथा पशपुक्षी  न्त्रालयको तथयाँक अनसुार गण्डकी 
प्रदेश ा जौ उत्पादन २६४८  े.ट रहेको र औसत राविय उपभोगका आधार ०.१ के.जी./ििग/व्यक्तीका 
दरले वहसाि गदाग यस प्रदेश ा २६२  े.ट. जौ उपभोग भई बाँकी  २ हजार ३ सय ८६  े.ट. बचत भएको 
देशखन्छ । 

 

यो परर ाण अन्तरप्रदेश व्यापार तथा अन्य खाद्य उद्योग ा प्रयोग गनग सवकने सम्भािना रहेको छ । यस 
प्रदेशको जौ उत्पादनको वहस्सा नेपालको कुल उत्पादन ा ९ प्रमतशत रहेको देशखन्छ । उत्पादन उपभोग र 
सन्तलुनको तथयांक अनूसचुी -४  ा उल्लेख गररएको छ। 

 

 

अदिुा regniG 

H.S.Code: 091011  
Ginger, neither crushed nor ground 

बैज्ञामनक ना िः  Zingiber officinale 

अदिुा खेतीका लामग स रु सतहबाट ६ सयदेशख १ हजार ६ सय म टरसम्  उचाइ भएको  ध्यपहाडी भू -भाग 
उपयकु्त हनु्छ।यस प्रदेशका निलपरु, तनह,ु कास्की र स्यांजा अदिुा उत्पादन हनेु प्र खु शजल्लाहरु हनु। 
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अदिुा औद्योमगक बालीका रूप ा परर ाशजगत हुँदै गएको छ । पमछल्ला ििग ा जसु, क्याण्डी, बास्नादार तेल 
तथा स्याम्प ुा अदिुाको प्रयोग हनु थालेको छ । आयिेुददक औिमध तथा शङृ्गारका सा ग्री बनाउन पमन 
यसको प्रयोग बिेको छ ।औिमध तथा  सलाका रूप ा बिी प्रयोग हनेु  अदिुाको व्यािसावयक खेती नेपाल ा 
६५ शजल्ला ा भइसकेको छ ।  

 

 

अदिुाको प्रयोग 

अदिुा खास गरेर  सलाको रूप ा प्रयोग गररन्छ । आयिेुददक औिमध, मबस्कुट, केक, पाउरोटी, वियर,   ददरा 
आदद ा पमन प्रयोग गने गररन्छ। खोकी लागेको, रुघा लागेको, अपच, मन ोमनया, श्वासको स स्या, पेट दखेुको, 
स्िर बसेको, जोनी दखेुकोलगायत अन्य थपु्रै स स्याको मनदानका लामग अदिुालाई औिमधका रूप ा प्रयोग गने 
गररन्छ ।ताजा अदिुालाई सोिै अथिा सठुोको धलुोका रूप ा प्रयोग गने गररन्छ ।  

अदिुाबाट तयार गनग सवकने िस्तहुरु  :  क्याण्डी, अचार, सिगत, पेि, सठुो, पाउडर  र तेल 

 

नेपाल ा अदिुाको उत्पादन शस्थमतिः 
नेपाल ा  आ.ि २०७०/७१  ा अदिुा २४२२६ हेक्टर के्षत्रफल ा २७६१५०  े.ट. उत्पादन भइ 
११.४०  े.ट./हे. उत्पादकत्ि रहेको देशखन्छ।अदिुाको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि उल्लेखय रुपिले बिेको 
देशखदैन।उक्त तथयांक अनसुार उत्पादन के्षत्रफल आ.ि. २०७०/७१ देखी आ.ि. २०७२/७३ सम्  
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ि शिः घर्टदै गएको अिस्था ा उत्पादकत्ि स ग्र ा बिेको देशखन्छ। त्यसैगरी आ.ि. २०७३/७४ को 
तलुना ा आ.ि. २०७४/७५ ा उत्पादन के्षत्रफल घटेको भएता पमन उत्पादकत्ि बिेको देशखन्छ। 

आ.ि. क्षते्रपफल हे. उत्पादन  े.ट. उत्पादकत्ि  े.ट/.हे 

२०७०/७१ २४२२६ २७६१५० ११.४० 

२०७१/७२ २३८२६ २४२५४७ १०.१८ 

२०७२/७३ २१८६९ २७१८६३ १२.४३ 

२०७३/७४ २२६४९ २७९५०४ १२.३४ 

२०७४/७५ १९६४९ २४४२९६ १२.४३ 

                    श्रोतिः कृवि तथा पशपुन्छी विकास  न्त्रालय  

प्रदेश ा अदिुाको उत्पादन शस्थमतिः        

आ.ि. २०७३/७४ को  तथयांक अनसुार गण्डकी प्रदेश ा कुल 4,006 हेक्टर के्षत्रफल ा अदिुा खेमतबाट 
३९२७१  े.ट उत्पादन भइ १०.२  े.ट./हे. उत्पादकत्ि रहेको देशखन्छ जनु राविय उत्पादकत्ि १२ 
 े.ट./हे भन्दा क  रहेको छ। देशको उत्पादनको १६ प्रमतशत अदिुा यस प्रदेश ा उत्पादन हनेु गदगछ।  

उत्पादन के्षत्रफल हे. उत्पादन  े.ट उत्पादकत्ि  े.ट./हे. 
4,006 39,271 १०.२ 

 

 

 

 

अदिुा मनयागत अिस्था 
शचन, नेदरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, पेरु, भारत, ब्राशजल, ज गनी लगायत अन्य थपु्रै देशहरुले अदिुा मनकासी गदै 
आएका छन। सन ्२०१४ देखी २०१८ सम् को तथयाङ्क केलाउदा शचनले सिै भन्दा धेरै रक को अदिुा 
मनकासी गरेको देशखन्छ।त्यसैगरी विश्व िजार ा अदिुाको मनकासी गने दोस्रो र तेस्रो स्थान ि शिःनेदरल्याण्ड 
र थाइल्याण्डले मलएका छन।विश्वव्यापार संगठन (ITC Trade map) अनसुार नेपालले सन ् २०१४ देखी 
२०१८ सम्  ि शिः३६ लाख ३५ हजार, ३८ लाख २  हजार, ४४ लाख ४५ हजार, ३१ लाख ८४ 
हजार र ३२ लाख ६५ हजार अ ेररकी डलर िरािर अदिुा मनकासी गरेको देशखन्छ ।                         

ििग ईकाइिःयु .यस .डलर/हजार  

2018 3,265 
 श्रोतिःTEPC/ITC 
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अदिुाको विश्व आयात अिस्था एिं प्र खु बजार 

विश्व ा अदिुाको  ाग सन ्२०१५  ा ७७ करोड ६४ लाख डलर मथयो भने सन ्२०१८ सम्  आउदा ८४ 
लाख ५३ हजार य.ुयस. डलर िरािरको रहेको देशखन्छ । संयकु्त राज्य अ ेररका, जापान, नेदरल्याण्ड 
लगायत पावकस्तान, बंगालादेश, संयकु्त अरि इम रेर्टस अदिुाका आयातकताग  लुकुहरु हनु। नेपालले मनयागत 
गने रक  भन्दा अमधक रक को अदिुा पावकस्तान  बंगालादेश र भारतले आयात गदै आएको तथयांकबाट 
स्पस्ट हनु्छ। विश्विजार ा अदिुाको प्रमत इकाइ  लु्य अध्ययन गदाग भारत को भन्दा ७/८ गणुा बवि  लु्य 
प्राप्त हनेु भएकोले  बंगालादेश पावकस्तान लगायत खाडी  लुकु तफग  िजार विस्तार गदाग उपयकु्त हनेु 
देशखन्छ। गण्डकी प्रदेश ा उन्नत जातको विऊ,  ल, मसंचाइको उशचत व्यिस्था गरी अदिुाको उत्पादकत्ि 
बवृििारा उत्पादन िवृि गनग तफग  अग्रसर हनुपुने देशखन्छ।यसका साथै अदिुा प्रशोधन गरी यस ा आधाररत 
उद्योग स्थापनबाट  लु्य सृंखला थप हनु गइ विमभन्न िस्तहुरु उत्पादन गरी त्यसको मनकासी गरे ा  लुकुको 
व्यपार घाटा क  गनग  द्दत पगु्ने छ।अदिुाको िजार सम्िशन्ध तथयांक अनूसचुी -५  ा उल्लेख गररएको छ। 

 अदिुा मनयागतको लामग चामलन ुपने कद हरुिः 
 स्टोरेज एिं संकलन केन्रको स्थापना 
 ब्राशण्डङ, लेिमलङ  र प्याकेशजङ्गको व्यिस्था 
 गणुस्तर प्र ाणीकरणको लामग अन्तराविय  ान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना  
 उशचत वकमस को िुिानीको व्यिस्था 
 आिस्यकता अनसुार धलुाइ/राइङ्ग केन्र स्थापना 
  लु्य शंृ्रखला (Value Chain)  ा जोड 

 बजार अध्ययन /अनसुन्धान गनुग पने 

 भौमतक पिुागधारको विकास सडक विद्यतु पानी आद्यमुनक औजर 
 कृिकहरुलाई प्राविमधक सहयोग, ताली , िुिानी, व्याजदर, औजार, औिधी आदद ा सहयोग  
 मनयागतकतागलाई प्रोत्साहनको व्यिस्था  

 

गणुस्तरिः  
  Sanitary and PhytoSanitary (SPS) Measures को सवटगवफकेसन 

 खाडी लुकु विशेि गरी  शुस्ल  देश ा खाद्यिस्त ुमनयागत गदाग हलाल सवटगवफकेशन गराउन ुपदगछ। 

 लेबमलङ आिश्यकतािः स्टोरेजको अिस्था, सम्भावित हानीकारक तत्िको जानकारी, उपभोग्य म मत 
उत्पादन म मत आदद उल्लेख गररन ुपदगछ। 

 आयात अन ुमत, आयात गररने उत्पादन दताग 
 

अदिुा मनयागतको लामग सम्भावित  लुकुिः खाडी  लुकुका, बंगालादेश,पावकस्तान, भारत आदद।   
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कफी Coffee 

बैज्ञामनक ना िः Coffea 

 H.S. Code: 0901 Coffee,  
whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes  
 

नेपाली कफीको अन्तरागविय बजार ा  ाग बढ्दै गएको छ । राविय शचया तथा कफी विकास बोडगका अनसुार 
आमथगक ििग २०७२/०७३  ा १० करोड  ूल्य बराबरको कफी मनयागत भएको मथयो । 

स्िदेश ा पमन नेपाली कफीको  ाग ददन प्रमतददन बढ्दै गएको छ । नेपाल ा आन्तररक  ागको कररब आठ 
प्रमतशत  ातै्र कफी उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालको कफी संसार ै सबैभन्दा उत्कृष्ठ स्िाद  ामनएकाले 
जापान, अस्टे्रमलया, अ ेररका, कोररया, ज गनी, बेलायत, क्यानाडालगायत  लुकु ा मनयागत हनु्छ ।  
अन्तरागविय बजार ा नेपाली कफीको  ाग उच्छ्च छ तर  ागअनसुार उत्पादन नहुँदा मनयागत गनग सवकएको छैन 
। शचया तथा कवफ विकास बोडगका अनसुार अन्तरागविय बजार ा िाविगक आठ हजार  ेवट्रक टन कफीको  ाग 
छ ।नेपाली कफी विश्व बजार ा प्रमतवकलो १० डलरसम्  ा मबिी हनु्छ । यो  ूल्य अन्य  लुकुको कफीले 
पाउँदैन । नेपाल ा हाल २२ िटा कफी प्रशोधन उद्योगहरु छन ्। गण्डकी प्रदेशका गोरखा, लम्जङु, तनहुँ 
स्याङजा, कास्की, पिगत, म्याग्दी र बाग्लङु्ग शजल्ला ा कफीको व्यािसावयक खेती हनु्छ । कवफको मनकासी 
प्रििगनका लामग नेपाल सरकारले एवककृत व्यापार रणनीमत अन्तरगत तलुनात् क लाभको सूची ा राखी 
कवफको प्रशोधन, गणुस्तर, िजाररकरण लगायत व्यापार सम्िि वियाकलापिारा मनयागत अमभबवृि गने हेतलेु 
आिश्यक कायगि  गदै आएको छ। नेपाल ा कवफ उत्पादन हनेु शजल्लाहरुको वििरण अनूसचुी -६  ा 
उल्लेख गररएको छ। 
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गण्डकी प्रदेश ा कवफ खेती र उत्पादनको अिस्थािः 
 

नेपाल ा ११ लाख हेक्टर जम न ा कवफ खेती गनग सवकने भएतापमन हाल २६४६ हेक्टर भ ुी ा लगाइएको 
छ। यो अंक संभावित खेतीयोग्य भ ुीको ०.२४ प्रमतशत हनु आउँछ।गण्डकी प्रदेशका गोरखा, कास्की, 
लम्जङु, म्याग्दी, पिगत, स्यांजा र तनहुँ ७ शजल्ला ा आ .ि.  2074/75  ा ८४४ हेक्टर के्षत्रफल ा कवफ 
खेती गरर िाविगक १५१  े.ट. ग्रीन विन कवफ उत्पादन भएको देशखन्छ।जसअनसुार गण्डकी प्रदेश ा कवफको 
उत्पादकत्ि ०.१८  े.ट./हेक्टर रहेको छ भने राविय उत्पादकत्ि ०.१९  े.ट./हेक्टर रहेको देशखएकोले 
यस प्रदेश ा कफी उत्पादनको लामग  लजल तथा स्याहार ससुार गरी उत्पादकत्ि ा िवृि गनग पने 
देशखन्छ।कृिकहरुलाई यो व्यिसाय तफग  आकविगत गनग सहमुलयत कजाग िामलवि ा आधमुनक प्रविमधको 
उपलव्धतािारा उत्पादन ििाउन सवकन्छ। 
ि .सं.  शजल्ला खेमत गररएको क्षते्र 

 हे. 
उत्पादन  े .ट  

Green Bean 

कृिक संखया 

1 गोरखा 55 8 757 

2 कास्की 149 35 4275 

3 लम्जङु 155 18 1369 

4 म्याग्दी 34 9 503 

5 पिगत 95 25 1921 

6 स्यांजा 316 45 3321 

7 तनहुँ 41 11 625 
  Total 844 151 12771 

                        राविय  शचया तथा कवफ विकास िोडग 

कफीको विश्व  ागको अिस्था र यसको बजार 

विश्व ा कवफको  ाग ददन प्रमत ददन बवृि हदैु गएको छ।कवफको  ाग पमुतगका लामग य.ुयस.ए.ले सि भन्दा 
बिी रक  खशचगने गरेको कुरा आइवटसीको सन ्२०१४ देखी २०१८ को तथथाङ्कबाट थाहा पाउन सवकन्छ। 
सन ्२०१४  ा य.ुयस.ए.ले ६ अिग १३ करोड अ ेररकी डलर िरािरको कवफ आयात गरेको देशखन्छ। 
ज गनी, फ्रान्स, इटली, नेदरल्याण्ड, जापान  लगायतका देशले ठ्लो धनरासी खचग गरी ििेनी कवफ आयात 
गरेको देशखन्छ। कवफको आयातकताग देशको वििरण अनूसचुी -७  ा उल्लेख गररएको छ।  

कवफ मनयागतको लामग चामलन ुपने कद हरुिः 
 आिश्स्टोरेज एिं संकलन केन्रको स्थापना 
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 ब्राशण्डङ, लेिमलङ  र प्याकेशजङ्गको व्यिस्था 
 गणुस्तर प्र ाणीकरणको लामग अन्तराविय  ान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना  
 उशचत वकमस को िुिानीको व्यिस्था 
 आिस्यकता अनसुार धलुाइ/राइङ्ग केन्र स्थापना 
  लु्य शंृ्रखला (Value Chain)  ा जोड 

 बजार अध्ययन /अनसुन्धान गनुग पने 

 भौमतक पिुागधारको विकास सडक विद्यतु पानी आद्यमुनक औजर 
 कृिकहरुलाई प्राविमधक सहयोग, ताली , िुिानी, व्याजदर, औजार, औिधी आदद ा सहयोग  
 मनयागतकतागलाई प्रोत्साहनको व्यिस्था  

 

गणुस्तरिः  
 Sanitary and PhytoSanitary (SPS) Measures को सवटगवफकेसन 

 खाडी लुकु विशेि गरी  शुस्ल  देश ा खाद्यिस्त ुमनयागत गदाग हलाल सवटगवफकेशन गराउन ुपदगछ। 

 लेबमलङ आिश्यकतािः स्टोरेजको अिस्था, सम्भावित हानीकारक तत्िको जानकारी, उपभोग्य म मत 
उत्पादन म मत आदद उल्लेख गररन ुपदगछ। 

 आयात अन ुमत, आयात गररने उत्पादन दताग 
 

मनयागतको लामग सम्भावित  लुकुिः ज गनी, फ्रान्स, इटली, नेदरल्याण्ड, जापान आदद।   

 

अलैँची  Black cardamon) 

बैज्ञामनक ना िः Amomum subulatum, Amomum costatum 

H.S.Code: 090831, Cardamoms, neither crushed nor ground 

अलैँची  नेपाल बाहेक भटुान, श्रीलङ्का,  लेशशया र शचन ा पमन खेती गररन्छ भने विमभन्न प्रजातीका  अलैंचीहरू 
शचन, उिरपूिी भारत तथा पिूी र पशश्च ी अवफ्रका ा पमन पाइन्छन ् । नेपाल, भारत र भटुान विश्वका 
अत्यामधक परर ाण ा अलैंची उत्पादन गने  लुकु ा पदगछन ्। यो  सला तथा घरेल ुऔिमधको रूप ा प्रयोग 
गररन्छ । यो िनस्पमत कुनै पमन मभरालो परेको ज ीन या अग्ला अग्ला रुख भएको ठाउँ ा पमन खेमत गनग 
सवकन्छ 

खेती 

अलैँची खेती गनग स रुी सतहबाट ७०० म टरदेशख २२०० म टरसम् को उचाइ, ८ देशख २० मडग्री सेशल्सयस 
तापि , िाविगक १५०० देशख ५००० म मलम टर ििाग हनेु सेवपलो उिर  ोहडा भएको ठाउँ उपयकु्त 
 ामनन्छ। 'डम् रसाई', 'रा साई', 'शचिेसाई', 'गोलसाई', 'राम्ला', 'साउने', आदद अलैँचीका प्र खु जात हनु।्  

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_cardamon
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उपयोग 

 अलैंची एउटा  सला बाली भएकोले प्राचीन स य देशख नै यसलाई एक  हत्िपणूग र  हङ्गो  सलाको 
रूप ा प्रयोग गररंदै आएको छ । 

 यसको सगुशन्धत बीयाँबाट Cineole ना क उडनशील सगुशन्धत औिधीय र  सलाको गणुयकु्त तेल प्राप्त 
हनु्छ । यसको तेल म ठाई, केक, पेिी आददलाई सगुशन्धत बनाउन प्रयोग गररन्छ । 

 बीयाँ पानसंग पान  सालाको रूप ा खाईन्छ । आयबेुददक र यूनानी शचवकत्सा ा घाँटीदखेुको, फोक्सो ा 
अिरोध रहेको, आखँाको िकनी\पलक(Eye-lid) सशुन्नएको, पाचन प्रणाली ा गडबडी, फोक्सोको क्षयरोग 
आददको उपचार गनग अलैंचीको प्रयोग गररन्छ । 

 अरब देशहरू ा शचया र कफी बनाउन तथा यरुोवपयन देशहरू ा उच्छ्चकोवटको  ददरा तयार गनग वटन्चर र 
कफी बनाउन अलैंचीको प्रयोग गररन्छ । 

 

 

अलैचीको व्यापार शस्थमतिः 

विश्वव्यापार संगठनको तथयाङ्क अनसुार अलैची सन ् २०१८  ा २८८६८० हजार य.ुयस.डलर िरािर 
३१५८० टन मनयागत भएको देशखन्छ। अलैचीको भाउ सरदर प्रमत टन ९१४१ य.्यस. डलर ा  विवि भएको 
देशखन्छ।  
नेपालको मनयागत शस्थमतिः 

नेपालले सन ्२०१८  ा भारत, साउथ अवफ्रका, ज गनी, फ्रान्स लगायत विश्वका अन्य देशहरु ा अलैची मनयागत 
गरेको देशखन्छ । नेपाली अलैचीको ९९.९ प्रमतशत मनयागत भारत ा भएको र ०.१ प्रमतशत  ात्र अरु 

https://en.wikipedia.org/wiki/cineole
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 लुकुहरु ा मनयागत भएको छ। नेपाली अलैचीको िजार भारत  ात्र भएको कुरा उक्त तामतकाबाट स्पस्ट 
हनु्छ।अलैचीको िाविगक  लु्य ा ८ र परर ाण १६ प्रमतशतले बवृि भएको तथयाङ्कले देखाउछ।यसले 
विश्विजार ा अलैचीको भाउ राम्रो भएको बताउछ। 

देश मनयागत रक  यु .यस.डलर 
हजार ा 

मनयागतको 
अंश(%) 

परर ाण 
टन 

इकाइ  लु्य यु .यस.डलर 
हजार ा 

जम् ा 36595 100 4322 8467 

भारत 36567 99.9 4321 8463 

दशक्षण 
अवफका 

14 0 1 14000 

ज गनी 6 0 0   

फ्रान्स 3 0 0   

न्यूशजल्याण्ड 2 0 0   

शस्िजरल्याण्ड 1 0 0   

यिेुन 1 0 0   

डेन ाकग  1 0 0   

श्रोतिःTEPC/ITC 

विश्विजार ा अलैचीको आयात शस्थमत  

अलैचीको प्र खु आयातकताग देशहरु  ध्य भारत, जोडगन, य.ुइ.इ., साउदी अरेविय, इशजप्ट, भेतना  लगायतका 
 लुकुहरुका साथै पावकस्तान र  बंगालादेशले स ेत अलैचीको आयात गरेको देशखन्छ। सन ् २०१८ को 
तथयांक अनसुार नेपाल विश्वको अलैची मनयागत गने देशहरु  ध्य ग्िाटे ाला र भारत पमछको तेस्रो स्थान ा 
रहेको छ।स् रण रहोस अलैची र सकुु ेलको H.S.Code: 090831 एउटै भएकोले ग्िाटे ालाले सकुु ेल 
मनयागत गदगछ भने भारतले अलैचीको साथै सकुु ेल पमन मनयागत गने गदगछ। हेनुगहोस अनूसचुी- ८ 

देश आयात रक   
यु .यस.डलर ा  

परर ाण 
टन 

इकाइ  लु्य टन /
यु.यस.डलर  

िाविगक  लु्य 
िवृि २०१४-
१८(%) 

आयातको 
अंश 

(%) 

विश्व 273443 31025 8814 13 100 

भारत 42917 4885 8785 5 15.7 

जोडगन 22889 1933 11841 44 8.4 

यु .ए.इ.  19052 1167 16326 14 7 
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साउदद 
अरेविया 

17930 1129 15881 -5 6.6 

इशजप्ट 17191 1231 13965 15 6.3 

भेतना  15433 7626 2024 14 5.6 

पावकस्तान 14419 3357 4295 12 5.3 

यु .यस.ए.  13954 986 14152 14 5.1 

मसंगापरु 12217 1000 12217 4 4.5 

ज गनी 9594 774 12395 25 3.5 

नेदरल्याण्ड 9166 832 11017 29 3.4 

िलेायत 8802 676 13021 7 3.2 

बंगालादेश 7110 621 11449 11 2.6 

                                    श्रोतिःTEPC/ITC 

अलैची मनयागतको लामग चामलन ुपने कद हरुिः 
 आियकता अनसुार स्टोरेज एिं संकलन केन्रको स्थापना 
 आिश्यक स्थान ा आधमुनक रायर  ेमसनको स्थापना 
 ब्राशण्डङ, लेिमलङ  र प्याकेशजङ्गको व्यिस्था 
 गणुस्तर प्र ाणीकरणको लामग अन्तराविय  ान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना  
 उशचत वकमस को िुिानीको व्यिस्था 
  लु्य शंृ्रखला (Value Chain)  ा जोड 

 बजार अध्ययन /अनसुन्धान गनुग पने 

 भौमतक पिुागधारको विकास सडक, विद्यतु, पानी, आद्यमुनक, औजर आदद। 

 व्यिसयीहरुलाई प्राविमधक सहयोग, ताली , िुिानी, बैक व्याजदर, औजार, आदद ा सहयोग  
 मनयागतकतागलाई प्रोत्साहनको व्यिस्था  

 

गणुस्तरिः  
 Sanitary and PhytoSanitary (SPS) Measures को सवटगवफकेसन 

 खाडी लुकु विशेि गरी  शुस्ल  देश ा खाद्यिस्त ुमनयागत गदाग हलाल सवटगवफकेशन गराउन ुपदगछ। 

 लेबमलङ आिश्यकतािः स्टोरेजको अिस्था, सम्भावित हानीकारक तत्िको जानकारी, उपभोग्य म मत 
उत्पादन म मत आदद उल्लेख गररन ुपदगछ। 

 आयात अन ुमत, आयात गररने उत्पादन दताग 
 

लशक्षत बजारिः  खाडी  लुकु, पावकस्तान, बगालादेश, भारत आदद 
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सनु्तला oranges 

िैज्ञामनक ना िः Citrus sp  

H.S.Code: 080510 Fresh or dried oranges 

सनु्तला नेपाल ा स नु्र सतहदेशख ८०० देशख १२०० म टरसम्  व्यािसावयक रुप ा खेती गनग सवकन्छ 
नेपालको पहाडी के्षत्र ा सनु्तला जात फलफूलको खेती सफल रुप ा भइरहको उिर तथा पूिी  ोहोडा भएका 
जग्गा यसको  लामग उपयकु्त हनु्छ । ६० भन्दा बिी शजल्ला ा सनु्तलाको खेती भइरहेको छ । सनु्तला 
जातमभत्र सनु्तला, जनुार, कागमत, मनििुा,  नु्तला आदद पदगछन ्।यी  ध्य सनु्तला सि ै भन्दा बिी उत्पादन 
भैरहेको छ। 

 
। 

 
सनु्तला ा पाइने तत्िहरुिः फस्फोरस, म्याग्नोमसय , थाइम न,  ाईमसन, प्रोवटन, फला , आदद पाईन्छ ।  
सनु्तलाबाट मनम्न प्रकारका प्रशोमधत िस्तहुरू तयार गनग सवकन्छ : 

 जसु  

  ददरा 
 क्यान्डी 
 जा /जेली 
 पल्प 

 

खेमत गररएको क्षते्रफल 

आ.ि. हेक्टर 
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२०७१/७२ ३८९८८  

कृवि तथा पशपुन्छी विकास  न्त्रालय 

 

 

सनु्तलाको मनयागत शस्थमतिः. 
 

नेपाल ा उत्पाददत सनु्तलाको प्र खु िजार भारतनै भएको तामलकाबाट प्रि हनु्छ। एदाकदा अन्य  लुकुहरु ा 
पमन मनयागत भएको देशखन्छ। 

आयातकताग देशहरु 2013 2014 2015 2016 2017 
परर ाण टन परर ाण टन परर ाण टन परर ाण टन परर ाण टन 

 ाग 6,926 11,777 14,032 17,140 19,654 

भारत 6,901 11,777 14,032 17,139 19,653 

थाइल्याण्ड     1 1 1 

इशजप्ट 24         

श्रोतिःTEPC/ITC 

सनु्तालाको आयात शस्थमतिः  

स्िदेश ा उत्पादन हदुाहदैु पमन भारत लगायतका  लुकुहरुबाट सन ् २०१७  ा ८५ लाख ९७ हजार 
य.ुयस.डलर िरािरको सनु्तला आयात गरेको देशखन्छ।                          गणुस्तरीय सनु्तलाको 
उत्पादन गरे ा  लुकु मभतै यसको  ाग ठुलो रहेकले यसको खेमत विस्तार गनग पने देशखन्छ।गण्डकी प्रदेश ा 
उत्पादन हनेु सनु्तलाले यसको आयात प्रमतस्थापन तथा अन्तरप्रदेश व्यापारको सम्भािना रहेको छ।  

मनयागतकताग देशहरु आयात रक  य.ुयस.डलर हजार ा  
कुल आयात 8,597 

भारत 8,595 

थाइल्याण्ड 2 

श्रोतिःTEPC/ITC 

 गणुस्तरीय सनु्तला उत्पादनको लामग चामलन ुपने कद हरुिः 
 आियकता अनसुार कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज एिं संकलन केन्रको स्थापना 
 ब्राशण्डङ, लेिमलङ  र प्याकेशजङ्गको उशचत व्यिस्था 
 गणुस्तर प्र ाणीकरणको लामग अन्तराविय  ान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना  
 उशचत वकमस को िुिानीको व्यिस्था 
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  लु्य शंृ्रखला (Value Chain)  ा जोड 

 भौमतक पिुागधारको विकास सडक, रोपिे, विद्यतु, पानी, आद्यमुनक, औजर आदद। 

 कृिक/व्यिसयीहरुलाई प्राविमधक सहयोग, ताली , िुिानी, बैक व्याजदर, औजार, औिमध आदद ा 
सहयोग  

 

गणुस्तरिः  
 Sanitary and PhytoSanitary (SPS) Measures को सवटगवफकेसन 

 लेबमलङ आिश्यकतािः स्टोरेजको अिस्था, सम्भावित हानीकारक तत्िको जानकारी, उपभोग्य म मत 
उत्पादन म मत आदद उल्लेख गररन ुपदगछ। 

 आयात अन ुमत, आयात गररने उत्पादन दताग 
 

 

 

स्याउ  Apple 

बैज्ञानीक ना िः Malus 

HS.Code: 080810 (Fresh apples)  

स्याउ खेती शशतोष्ण हािापानी भएको ठाँउ ा उपयकु्त हनेु गदगछ । १६०० देखी २६०० म टर उचाई ा 
स्याउको उत्पादन राम्रो हनु्छ। सरदर १००० देखी १४००० म  .म  . िाविगक बिाग हनेु ठाँउ ा स्याउको 
उत्पादन धेरै राम्रो हनेु भएतापमन  सु्ताङको स्याउ अन्य ठाँउको भन्दा गणुस्तरीय  ामनन्छ। नेपाल ा ििाग 
बिी हनेु भन्दा क  हनेु तर शचसो ठाँउ ा स्याउको उत्पादनका साथै गणुस्तर राम्रो हनु्छ । 

गण्की प्रदेशका  सु्ताङ,   नाङ, गोरखा, बाग्लङु्ग लम्जङु्ग म्याग्दी र कास्की शजल्ला ा स्याउ खेती गररन्छ। 
नेपाल ा  ाग अनसुार स्याउ उत्पादन हनुसकेको छैन । स्याउको  ाग पमुतग गनगको लामग विदेशबाट आयात 
गदै आइरहेको छ ।  

स्याउबाट मनम्न प्रकारका प्रशोमधत िस्तहुरू तयार गनग सवकन्छ : 
 जसु 

  ददरा 
 सकुुटी 
 क्यान्डी 
 जा /जेली 
 पल्प 
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शचन र भारतबाट आउने भन्दा नेपालको स्याउको गणुस्तर राम्रो हनुकुा साथै स्िाददलो स ेत छ।यस प्रदेश ा 
कुल १४७२ हेक्टर जम न ा स्याउको खेती गनग सवकन्छ त्यस  ध्य ५२६ हेक्टर जम न अथागत ३५ प्रमतशत 
भभुाग ा  ात्र खेती गररएको पाइन्छ।स्याउ उत्पादन हनेु शजल्लहरु  ध्य  सु्ताङ्ग ा १११५ हेक्टर जम न ा 
स्याउ खेती गदाग ३६०  े.ट. उत्पादन भयो जसको उत्पादकत्ि १३  े.ट/हे. रह्यो। उत्पादन र 
उत्पादकत्िका वहसािले  सु्तङ्ग सिभन्दा राम्रो देशखयो।त्यसपमछ  नाङ्गको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि राम्रो 
देशखयो यसैगरी गोरखा बाग्लङु्ग लम्जङु्ग म्याग्दी ा पमन स्याउको खेमत िवृि गनग म ल्ने जम न प्रसस्तै रहेकोले यी 
प्रदेश अन्तरगतका शजल्लाहरु ा कुल १४७२ सम्भावित जम न ा ि श खेमत विस्तार गदै लगी उत्पादन 
ििाउन तफग  लाग्न ुपने देशखन्छ।  

 

स्याउको शजल्लागत उत्पादन वििरणिः 
शजल्ला कुल के्षत्रफल हे. उत्पादनशशत के्षत्र हे. उत्पादन  े.ट. उत्पादकत्ि 

 े.ट/हे. 
 नाङ्ग         205            87          825              9  

 सु्ताङ्ग       1,115          360        4,500            13  

गोरखा           62            41          164              4  

लम्जङु्ग           20              8            54              7  

कास्की             3        

म्याग्दी           13              5            27              5  

बाग्लङु्ग       54        25        55          2  

कुल         1,472             526          5,625                ६.७२ 

कृवि तथा पशपुन्छी विकास  न्त्रालय 
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आ.ि. २०७३/७४  ा नेपालबाट अन्य  लुकु ा रु ४ लाख ३० हजार  लु्य िरािरको मनकासी गररएको 
देशखन्छ भने ५ अरि ५३ करोड भन्दा बिी  लु्यको स्याउ आयात भएको छ। नेपाल ा स्याउ उत्पादनको 
लामग प्रयाप्त जम न हदुा हदैु पमन उशचत  ात्रा ा उत्पादन िढ्न सकेको छैन भने अको मतर उत्पाददत स्याउ 
िुिानी गरी िगैचाबाट बजार सम्  पयुागउन बाटो घाटोको विकास नहदुा बोट ा कुवहएर खेर गएको समुनन्छ। 
त्यसैगरी स्याउलाई ला ो स य सम्  जोगाएर राख्न कोल्ड स्टोरेजको स स्या तेमतकै छ।बजार सम्  
आइपगुेको स्याउ उशचत प्याकेशजङ्ग नहदुा उपभोक्ता सम्  पगु्दा कुवहने र बचेको स्याउ पमनको रंग रोगन वफका 
देशखने र चाउरी पने हदुा उपभोक्ताहरुको रोजाइ ा नेपाली स्याउ पदैन। यसको उत्पादन ििाउन र स य ा 
उशचत तरीकाले िुिानी गरी बजार ल्याउन सकेको अिस्था ा स्याउको बढ्दो आयात क  गरी व्यापार घाटा 
क  गनग  द्दत म ल्दछ ।  
 

स्याउको मनयागत आयात अिस्थािः 

मस.नं िस्त ु मनयागत  ( रु .हजार ा) आयात  ( रु .हजार ा) 
1.  स्याउ ४३० ५५३५८७८ 

श्रोतिःTEPC 

 

गणुस्तरीय स्याउ उत्पादनको लामग चामलन ुपने कद हरुिः 
 आियकता अनसुार कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज एिं संकलन केन्रको स्थापना 
 ग्रमेडङ्ग, ब्राशण्डङ, लेिमलङ  र प्याकेशजङ्गको उशचत व्यिस्था 
 गणुस्तर प्र ाणीकरणको लामग अन्तराविय  ान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना  
 उशचत वकमस को िुिानीको व्यिस्था 
  लु्य शंृ्रखला (Value Chain)  ा जोड 

 भौमतक पिुागधारको विकासिः सडक, रोपिे, विद्यतु, पानी, आद्यमुनक, औजर आदद। 

 कृिक/व्यिसयीहरुलाई प्राविमधक सहयोग, ताली , िुिानी, बैक व्याजदर, औजार, औिमध आदद ा 
सहयोग  

 

गणुस्तरिः  
 Sanitary and PhytoSanitary (SPS) Measures को सवटगवफकेसन 

 लेबमलङ आिश्यकतािः स्टोरेजको अिस्था, सम्भावित हानीकारक तत्िको जानकारी, उपभोग्य म मत 

आदद उल्लेख गररन ुपदगछ। 
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जडीिटुी Medicinal Herbs 

H.S. Code:  121190 

विश्विजार ा सन ्२०१४  ा जमडिटुीको २९३ करोड  य.ुयस.डलर िरािरको मनकासी भएको ा नेपालबाट १ 
करोड ३० लाख अथागत विश्विजारको कुल मनकासीको ०.४४ प्रमतशत भएको देशखन्छ। यसै गरी २०१५  ा 
०.२० २०१६ ा ०.२३ २०१७ ा ०.२७ र २०१८ ा ०.३३ प्रमतशत िश्व ा मनकासीको वहस्सा रहेको 
देशखन्छ। 

 

 
 

जमडिटुीको शजल्लागत रुप ा संकलन/मनकासी वििरण 

  
ि. 
सं. 

  
शजल्ला 

069/70 070/71 071/72 072/73 073/7
4 

074/75 075/7
6 

संकलन 
परर ाण 
के.जी. 

संकलन 
परर ाण 
के.जी. 

संकलन 
परर ाण 
के.जी. 

संकलन 
परर ाण 
के.जी. 

संकलन 
परर ाण 
के.जी. 

संकलन 
परर ाण 
के.जी. 

संकलन 
परर ाण 
के.जी. 

1  नाङ्ग 180 143 74 22 5440 87022 0 

2  सु्ताङ्ग 0 0 0 0 0 0 0 

3 गोरखा        

4 लम्जङु्ग 0 0 0 0 0 0 26906
8 

5 तनहुँ        

6 कास्की 6598316 1013736
8 

1021515
5 

0 0 0 0 
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7 पिगत 31980 31980 31980 31980 31980 31980  

8 स्याङ्जा 72304 72304 72304 72304 72304 72304  

9 म्याग्दी  8716 11181 10669 5985 8664 0 

10 बाग्लङु्ग  0 684210 718421 75434
2 

792059 831662 

प्रदेशको संकलन 
 

6702780 1025051
1 

1101490
4 

833396 87005
1 

992029 11007
30 

जमडिटुीको मनकासी रक  ा सन ्२०१५  ा केही घटेको भएतापमन सन ्२०१६ देशख पनु बिदो ि  ा 
रहेको हदुा  जमडिटुीको व्यापार नेपालको पक्ष ा रहेको पाइन्छ। 

मनयागतकताग देश मनयागत रक  
2014 

मनयागत रक  
2015 

मनयागत रक  
2016 

मनयागत रक  
2017 

मनयागत रक  
2018 

विश्व मनयागत 2,933,320 2,591,039 2,604,753 2,703,136 2,778,401 

शचन 1,107,507 902,560 842,452 825,110 689,005 

भारत 238,705 237,303 259,332 291,946 308,706 

ज गनी 159,860 150,841 150,439 173,591 186,914 

य.ुयस.ए  89,576 84,088 111,815 114,578 132,439 

इशजप्ट 130,388 118,720 119,107 114,403 110,497 

स्पेन 71,604 69,165 81,900 86,758 87,650 

नेपाल 12,909 5,265 6,120 7,301 9,209 

कोस्टाररका  2,480 2,373 4,454 7,129 8,116 

श्रोतिःTEPC/ITC 

जमडिटुी मनयागतका लामग चामलन ुपने कद हरुिः 
 आियकता अनसुार स्टोरेज एिं संकलन केन्रको स्थापना 
 ब्राशण्डङ, लेिमलङ  र प्याकेशजङ्गको उशचत व्यिस्था 
 गणुस्तर प्र ाणीकरणको लामग अन्तराविय  ान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना  
 सरुक्षाको दृविकोणले जमडिटुी िुिानीको लामग उशचत व्यिस्था गनुग पने 

  लु्य शंृ्रखला (Value Chain)  ा जोड 

 भौमतक पिुागधारको विकास सडक, रोपिे, विद्यतु, पानी, आद्यमुनक, औजर, हेमलप्याड, यरपाटग आदद। 

 उद्य ी/व्यिसयीहरुलाई प्राविमधक सहयोग, ताली , िुिानी,  औजार, औिमध, सरुक्षा प्रिन्ध आदद ा 
सहयोग  
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गणुस्तरिः  
 Sanitary and PhytoSanitary (SPS) Measures को सवटगवफकेसन 

 लेबमलङ आिश्यकतािः स्टोरेजको अिस्था, सम्भावित हानीकारक तत्िको जानकारी, उपभोग्य म मत 
उत्पादन म मत आदद उल्लेख गररन ुपदगछ। 

 आयात अन ुमत, आयात गररने उत्पादन दताग 
लशक्षत िजारिः अ ेररका, ज गनी ,हङ्गकङ्ग, जापान, ताइपेइ -शचन, र शचन  

जडीिटुीको लामग संकलन तथा प्रशोधन केन्रको स्थापना गरी सोको  लु्यशंृ्रखला थप गरेर विमभन्न औिमधजन्य   
िस्त ुउत्पादन गरी मनयागत ा जोड ददन ुपने देशखन्छ। 

 

पानी Mineral water 

H.S.Cose: 220110  
Mineral waters and aerated waters, not containing added sugar, other sweetening matter or 
flavoured 
 

 

विश्वा ा वपउनयोग्य पानी जम् ा ३ प्रमतशत रहेको र त्यस  ध्य नेपाल ा १ प्रमतशत रहेको अन ुान गररएको 
छ ।अतिः हा ीसँग भएको पानीको सम्भािनालाई सदपुयोग गरे ा अवहले खाड़ी रािले पेट्रोमलय  पदाथगको 
आड़ ा आफ्नो अथगतन्त्र बमलयो बनाएिैं हा ीले पमन आउने केही ििगपमछ पानी मनयागत गरी अथगतन्त्र ा सधुार 
ल्याउन सक्छौँ । नेपाल ा अथाह पानीको श्रोत हदुाहदैु पमन सन ्२०१३ देखी सन ्२०१७ सम्  ि शिः 
२३, १२६, ५८, २३२, ११३  हजार य.ुयस.डलर  िरािरको पानी आयात भएको देशखन्छ। 
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जस अनसुार खास गरी भारत र फ्रान्सबाट बिी  ात्रा ा पानीको आयात भएको मथयो।बेलायत यरुोप 

)नेदरल्याण्ड िाहेक(  लेमसया, संयकु्त अरि इम रेट,  शचन, जापान र य.ुयस.ए.बाट स ेत आयात गररएको 
देशखन्छ। विश्विजार ा सन ्२०१७  ा पानीको  ाग ३.९४ अिग डलर िरािर रहेको ा गल्फ राि ा  ात्र 
सन ्२०१७ ा १७ करोड डलर िरािरको पानी अन्य  लुकुबाट आयात भएको देशखन्छ।नेपालबाट आ .ि .

२०७४/७५  ा कुल पानी मनकासी १५ लाख रुपैया िरािर रहेको देशखन्छ।  

 

य.ुयस.डलर हजार ा 
देश आयात रक  

2013 
आयात रक  

2014 
आयात रक  

2015 
आयात रक  

2016 
आयात रक  

2017 
 ाग 23 126 58 232 113 

फ्रान्स 14 36 6 34 48 

भारत 7 16 38 134 38 

बेलायत  0 3 8 9 18 

यरुोप )नेदरल्याण्ड 
िाहेक( 

0 0 0 4 8 

 लेमसया 1 1 1 1 1 

संयकु्त अरि 
इम रेट  

0 1 1 0 0 

शचन 0 69 2 42 0 

जापान 0 0 0 8 0 

य.ुयस.ए. 1 0 0 0 0 

श्रोतिःITC/TEPC 

 

नेपालबाट आ .ि .२०७४/७५  ा कुल पानी मनकासी १५ लाख रुपैया िरािर रहेको देशख एकोले ×स िृ 
नेपाल सशुख नेपाली  "को पररकल्पनालाई   तुग रुप ददन प्रधान न्त्रीज्यूको निप्रििगन कायगि  अन्तरगत 
नेपालको वह ाली के्षत्रको म नरल िाटर खाडी लगायतका  लुकुहरु ा मनयागत गनग प्रचरु सम्भािना रहेको छ। 
खाडी  लुकु लगायत य.ुयस.ए. हङ्गकङ्ग थाइल्याण्ड जापान ज गनी बेलायत आदद  लुकुहरुले ििेमन पानीको 
आयात गरेकोले उक्त  लुकु ा नेपालका वह ाली भेगको म नरल िाटर खाडी लगायतका  लुकुहरु ा मनयागत 
गनग सवकने देशखन्छ। 

ययुस डलर हजार ा 
देश आयात रक  

2014 
आयात रक  

2015 
आयात रक  

2016 
आयात रक  

2017 
आयात रक  

2018 
विश्व  ाग 3,772,377 3,692,370 3,785,338 3,939,164 4,096,088 
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य.ुयस.ए.  518,465 552,463 595,896 654,989 717,751 

हङ्गकङ्ग  495,238 574,588 611,284 648,830 652,952 

बेशल्जय  336,716 303,630 297,668 308,094 326,133 

ज गनी 247,904 224,615 226,515 237,065 246,559 

बेलायत  210,257 210,509 186,101 182,542 183,330 

जापान 231,046 214,681 211,071 183,729 182,517 

य.ुए.इ  48,633 48,283 53,297 67,719 52,790 

मसंगापरु 42,230 43,677 44,545 41,952 48,131 

साउदी अरेविया  17,335 19,614 25,685 27,087 20,159 

कुिेत 33,033 31,803 33,010 23,809 16,418 

कतार 28,222 43,350 13,688 15,547 11,264 

थाइल्याण्ड 9,156 9,691 11,931 18,566 10,964 

 लेमसया 2,925 2,701 2,704 4,080 6,464 

भारत 666 591 1,177 1,480 2,556 

पावकस्तान 266 197 408 394 589 

श्रोतिःITC/TEPC 

पानी मनयागतको लामग चामलन ुपने कद हरुिः 
 ब्राशण्डङ, लेिमलङ  र प्याकेशजङ्गको व्यिस्था 
 गणुस्तरीय िोतलको व्यिस्था 
 शस्प्रङ्ग िाटरको लामग  ापदण्ड तयार गनुग पने 

 गणुस्तर प्र ाणीकरणको लामग अन्तराविय  ान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना  
 उशचत वकमस को िुिानीको व्यिस्था 
 बजार अध्ययन /अनसुन्धान गनुग पने 

 भौमतक पिुागधारको विकास सडक, विद्यतु, पानी, आद्यमुनक, औजर आदद। 

 व्यिसयीहरुलाई प्राविमधक सहयोग, ताली , िुिानी, बैक व्याजदर, आदद ा सहयोग  
 मनयागतकतागलाई प्रोत्साहनको व्यिस्था  

गणुस्तरिः  
 Sanitary and PhytoSanitary (SPS) Measures को सवटगवफकेसन 

 खाडी लुकु विशेि गरी  शुस्ल  देश ा खाद्यिस्त ुमनयागत गदाग हलाल सवटगवफकेशन गराउन ुपदगछ। 

 लेबमलङ आिश्यकतािः स्टोरेजको अिस्था, सम्भावित हानीकारक तत्िको जानकारी, उपभोग्य म मत, 
उत्पादन म मत आदद उल्लेख गररन ुपदगछ। 

 आयात अन ुमत, आयात गररने उत्पादन दताग 
लशक्षत बजारिः  खाडी  लुकु, पावकस्तान, बगालादेश, भारत आदद 
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जलविद्यतु Hydro electricity 

 

 लुकु ा उत्पाददत कुल जलविद्यतु आयोजना  ध्य १  े.िा. क्ष ता भन्दा  ामथका जम् ा ७५ िटा 

योजनाहरुबाट कुल १००४.८  े.िा. विद्यतु उत्पादन भएको ा गण्डकी प्रदेश ा  ात्र तपशशल ा उल्लेशखत 

२२ योजनाहरुिाट जम् ा ४७५.१  े.िा. अथागत ४७.२8 प्रमतशत विद्यतु उत्पादन भएको छ । उत्पाददत 

विद्यतु  ध्य नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्यतु आयोजना कालीगण्डकी ए )१४४  ेगािाट(,  सगयाङ्गदी )६९ 

 ेगािाट(,  ध्य स्याङ्गदी )७०  ेगािाट( उपल्लो  स्याङ्गदी ५०  ेगािाट, जस्ता विद्यतु आयोजना यस प्रदेश ा 

रहेका छन। 

  

गण्डकी प्रदेश ा सरकारी प्रसारण प्रणाली ा आिि गररएको कुल जलविद्यतु क्ष ता 369.25  े.िा रहेको छ। 
सरकार िारा विद्यतु उत्पादनको लामग अध्ययन गररएका योजनाहरुको क्ष ता 1209.19  े.िा तथा लाइसेन्स 
प्रदान गररएको जलविद्यतुको क्ष ता 1826.223  े.िा. रहेको देशखन्छ। 

नेपाल ा हाल १००४.८  े.िा  ध्य गण्डकी प्रदेश ा ४७५.१  े.िा जलविद्यतु उत्पादन भएको देशखन्छ जनु 
कुल उत्पाददत के्ष ताको ४७.२८ प्रमतशत वहस्सा ओगटेको छ। प्रदेश ा लाइसेन्स प्रदान गररएको क्ष ताका 
आधार ा मनकट भविश्य ा १८२६.२२३  े.िा जलविद्यतु उत्पादन हनु सकेको खण्ड ा  लुकु ा औद्योमगक 
पूिागधार मन ागण ा सहयोग हनुकुा साथै पेट्रोमलय  पदाथगको आयात प्रमतस्थापन गरी बिदो व्यापार घाटा क  
गनग  द्द पगु्नेछ। यसका साथै अन्तरप्रदेश व्यापारको प्रचरु सम्भािना रहेको छ। 
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श्रोतिः विद्यतु विकास विभाग 

 

ऊन Wool 

 

गण्डकी प्रदेश भेडा पालनको लामग उपयूक्त 

 ामनन्छ।यस प्रदेशका उच्छ्च पहाडी र वह ाली 

शजल्ला ा भेडा पाल्नको लामग उपयकु्त 

िातािरण रहेको छ।यस प्रदेश ा ११६३७६ 

ओटा भेडा पामलएका छन । कृवि तथा          

पशपुन्छी  न्त्रालयको आ.ि. २०७३/७४ को 

तथथांक अनसुार गण्डकी प्रदेश ा िाविगक 

८७०६३ के.शज. ऊन उत्पादन हनेु देशखनछ । यस प्रदेशको वह ाली शजल्लाहरु  नाङ्ग र  सु्ताङ्ग ा भेडा 

पालनको लामग अमत उि   ामनएतापमन उल्लेखनीय रुप ा भेडा पालन र ऊन उत्पादन कायग हनु सकेको 

देशखदैन।यी शजल्लाका साथै अरु शजल्लाहरु ा पमन भेडापालन व्यिसायीक रुप ा गने हो भने पमन यसबाट 

ठूलो परर ाण ा ऊनको आयायत प्रमतस्थापन भइ व्यापार घाटा न्यूमनकरण ा टेिा पगु्न जान्छ । 

ि .सं.  शजल्ला भेडाको संखया ऊन उत्पादन के .शज.  

1  नाङ्ग 5739 4354 

2  सु्ताङ्ग 6808 4563 

3 गोरखा 30280 22498 

4 लम्जङु्ग 15919 11828 

वििरण उत्पादन क्ष ता  े.िा. 
सरकारी प्रसार प्रणाली ा आिि 369.25 

सरकारिारा अध्ययन गररएको 1209.19 

सरकारिारा उत्पाददत  (above 1 MW) 475.1 

लाइसेन्स प्रदान गररएको 1826.223 
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5 तनहुँ 823 611 

6 कास्की 19439 14443 

7 पिगत 5502 4088 

8 स्याङ्जा 2388 1774 

9 म्याग्दी 22145 16454 

10 िाग्लङु्ग 7333 6450 
  कुल 116376 87063 

>f]tM s[lif tyf kz'kG5L dGqfno  
नेपाल ा ऊन आयातको अिस्थािः 

आ.ि. २०७४/७५ को तथयांक अनसुार चीन न्यशुजल्याणड भारत तथा अन्य  लुकुहरुबाट कुल ५५४०  े.ट. 

रु ३.३२ अिगको ऊन आयात भएको देशखन्छ।नेपालबाट तेस्रो  लुकु तफग  मनयागत हनेु प्र खु िस्त ुऊनी गलैचा 

बनु्न कच्छ्चा पदाथगको रुप ा प्रयोग गररने ऊनको उत्पादन यस प्रदेशका वह ाली र पहाडी शजल्लाहरु ा प्रसस्त 

 ात्रा ा सम्भिना रहेको छ। 

g]kfnsf] pmg cfoftsf] ljj/0f -cfly{s jif{ @)&$÷&%_ 

b]z kl/df0f d]=6=df d"No ? ca{df  k|ltzt lx:;f k|lt s]hL d"No ? df 

rLg 1,510    2.17  65.46   1,439  

Go'hLn]08 2,491    0.73  21.91    292  

ef/t 1,442    0.29  8.733    201  

cGo 97    0.13  3.892    1,326  

s'n 5,540    3.32  100    599  

>f]tM Jofkf/ tyf lgsf;L k|j4{g s]Gb| 

 

ऊन उत्पादन िवृि ा चामलन ुपने कद हरुिः 
 प्रदेशका वह ाली, पहाडी र उच्छ्च पहाडी भभुाग ा व्यिसायीक भेडा पालनको लामग यिुा शशक्तलाई 

आकविगत गनुग पने 

 आियकता अनसुार स्टोरेज एिं संकलन केन्रको स्थापना 
 गणुस्तर प्र ाणीकरणको लामग अन्तराविय  ान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना  
 उशचत वकमस को िुिानीको व्यिस्था 
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  लु्य शंृ्रखला (Value Chain)  ा जोड 

 ब्राशण्डङ, लेिमलङ  र प्याकेशजङ्गको व्यिस्था 
 भौमतक पिुागधारको विकास सडक, विद्यतु, पानी, आद्यमुनक, औजर आदद। 

 पशपुालक/व्यिसयीहरुलाई प्राविमधक सहयोग, ताली , िुिानी, बैक व्याजदर, औजार, आदद ा सहयोग  
 

गणुस्तरिः  
 Sanitary and PhytoSanitary (SPS) Measures को सवटगवफकेसन 

 लेबमलङ आिश्यकतािः स्टोरेजको अिस्था, सम्भावित हानीकारक तत्िको जानकारी, उपभोग्य म मत 
उत्पादन म मत आदद उल्लेख गररन ुपदगछ। 

 

 

 

अन्तरप्रदेश व्यापारको सम्भािना भएका तथा आयात प्रमतस्थापन गनग सवकने िस्त ुतथा सेिाहरुिः 

 

कृवि/िनजन्य औद्योमगक िस्त ु सेिा व्यापार 
ओखर जलविद्यतु पयगटनिः होटल ,रेस्टुरेन्ट ,हो स्टे 

उख ु मस ेन्ट स्िास्थय 
लप्सी विस्कुट शशक्षा 
आल ु चाउचाउ  

फलफुल चकलेट  

उिा चरुोट  

तरकारी पानी  
दगु्ध पदाथग मस ेन्ट /मस ेन्ट शक्लन्कर  
 ाछा जसु  
ऊन काठ र फमनगचर  
 ह   
 

 

मनकासी प्रििगन र अन्तरप्रदेश व्यापारका व्यिधानहरु 

गण्डकी प्रदेश ा मनकासी सम्भािना भएका िस्तहुरु ा कृवि सम्िन्धी िस्तहुरुको प्रधानता रहेको छ । यी 
िस्तहुरु लशक्षत बजार ा मनकासी गनग गणुस्तरका प्रािधानहरु परुा गरेको हनुपुने देशखन्छ । यसै गरी गणुस्तर 
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प्र ाणीकरणलाई लशक्षत बजार ा  ान्यताप्राप्त गरेको पमन हनु ुपने देशखन्छ । सम्िशन्धत उद्योगहरुले उत्पाददत 
िस्तहुरुको गणुस्तर प्र ाणीकरण पायक पने स्थान ा हनु नसक्दा मनकासीकतागहरुलाई स स्या परररहेको छ । 
भारततफग  कृविजन्य िस्त ु मनकासी गनग नेपाल भन्सारको पारीपविका सी ािती भारतीय भन्सार कायागलयहरु ा 
क्िारेण्टाइन कायागलयहरुको वििय मनकासीकतागले ला ो स यदेशख भोमगरहेको स स्या हो । मनकासीजन्य 
उद्योगहरु ा गररने व्यापार विि व्यिस्थापन पमन सहज हनु सवकरहेको छैन । मनकासीकताग उद्य ीहरुले चको 
व्याजदरको सा ाना गनुग परररहेको छ । मनकासीजन्य उद्योगलाई चावहने दक्ष जनशशक्तको क ी पमन टड्कारो 
देशखन्छ । प्रदेश ाशस्थत मनकासीकताग उद्य ीहरुलाई बजारको ताजा सूचनाको प्रिाह पमन हनु सवकरहेको छैन 
। कृिकहरुलाई स य ै पयागप्त  ल, उन्नत जातको िीऊ, िाह्र ास मसंचाईको सवुिधाको क ी, काष्ठउद्योगका 
लामग चावहने काठको िकृ्षारोपणका लामग चावहने विरुिा वितरण ा आएको रोकािट जस्ता स स्याका कारण 
प्रदेशबाट सोंचे अनसुार मनकासी प्रिद्र्धन र अन्तरप्रदेश व्यापार हनु सवकरहेको छैन । 

लागत न्यनुीकरण ा प्रदेश सरकारले गनुगपने सहयोगहरु 

क. िाह्य  लुकुहरु ा कृवि उत्पादनहरुलाई प्रमतस्पधी बनाउन कृिकहरुलाई विमभन्न वकमस ा सहयोग, 

अनदुान, प्रोत्साहन र संरक्षणको व्यिस्था गररएको हनु्छ । नेपालको कृवि उत्पादनको प्रमतस्पधी भारतीय 
कृवि उत्पादन सरह प्रमतस्पधी बनाउन प्रदेश सरकारले पमन आफ्ना कृिकहरुलाई कम्ती ा भारतीय 
कृिकहरुले पाए सरहरका सवुिधाहरु प्रदान गनुग आिश्यक देशखन्छ ।  

ख. मनकासीजन्य उद्योगहरुलाई सहमुलयत दर ा व्याजको व्यिस्था गररन ुपमन आिश्यक छ  
ग. सा वुहक कृवि प्रणालीलाई प्रोत्साहन हनेु नीमत र कायगि हरु लाग ुगररनपुदगछ  
घ. मनशश्चत स यािमधका लामग मनकासीजन्य उद्योगहरुलाई करहरु ा विशेि छुटको व्यिस्था गररन ुपदगछ  । 

ङ. उद्योग स्थापनाका लामग चावहने पूिागधार ा सरकारबाट पयागप्त लगानी गररनपुदगछ । 

 

मनस्किग 
 नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादनको ८.३२ प्रमतशत वहस्सा गण्डकी प्रदेशको रहेको छ।गण्डकी प्रदेशको कुल 
ग्राहस्त उत्पादन ा कृवि तथा िन के्षत्रको २९.८१ प्रमतशत वहस्सा रहेको छ।यहाँका वह ाली भभुाग ा स्याउ, 
जमडिटुी, भेडापालन  र पानी उत्पादन प्रशोधन र प्रििगन तफग  ध्यान केन्दीत गनुग पदगछ। 

प्रदेशको पहाडी भभुाग ा अलैची, अदिुा, कफी, सनु्तला, फलफुल  र उख ुिालीको िैज्ञानीक एिं व्यिसायीक 
खेमत प्रणाली अिलम्न गरी उत्पादन बवृि गनग  मतर लाग्न ुपने देशखन्छ।यस प्रदेशको गभग ा खमनज पदाथगको 
भण्डारण रहेकोले फला , चनुिंुगा, विमभन्न बह ुलु्य रत्नपत्थर, कोइला, स्लेट ,रातो ाटो आददबाट मस ेन्ट उद्योग 

,पत्थर प्रशोधन उद्योग, फला  उद्योग आदद जस्ता खमनज  पदाथग ा आधाररत उद्योग स्थापना गरी िस्त ुउत्पादन 
गनुग पने देशखन्छ।अलैची, अदिुा, िेसार, लसनुको उत्पादन के्षत्र विस्तर गरी यी िस्तकुो  लु्यसृंखला थप गरी 
वििीवितरण गनुग पने आिश्यकता देशखन्छ। सेरा ेवकका िस्तहुरु उत्पादन उद्योग स्थापनाको सम्भािना 
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देशखएको छ । पयगटन तफग  जलयात्र, पदयात्रा, धाम गक, सास्कृमतक तथा एमतहामसक स्थलको संरक्षण 
तालतलैयाहरुको संरक्षण गरी पयगटन प्रििगन गनग सवकन्छ । 

तराइ भेग ा उख ु ,धान ,गहुँ,  कै,  तरकारी िालीको उत्पादन विस्तार गनुग पदगछ।िे ौस ी तथा टनेल खेती 
प्रणाली अपनाइ उत्पादन बवृि गनग अग्रसर हनु ुपदगछ। 

 

अत वह ाली के्षत्रका स्याउ एिं स्याउजन्य उत्पादन, िह लु्य जमडिटुीको प्रशोधन  तथा संकलन केन्र 
वह ालबाट मनन्तर िग्ने पानी प्रशोधन उद्योगको स्थापना गनुगपने।पहाड ा िैत्ज्ञामनक खेती प्रणालीिरा 
सनु्तलाजातका फलफुल, अलैची, अदिुा जस्ता उच्छ्च  लु्य प्राप्त िस्त ुा आधाररत उद्योग स्थापना ा जोड ददन ुपने 
देशखन्छ।त्यसैगरी तराइ ा उख ुसमुतग कपास िालीको उत्पादकत्ि ा िवृि गरी सो ा आधाररत उद्योग स्थापना 
गनग जरुरी देशखन्छ। 

यसरी उत्पादन ा जोड ददएको खण्ड ा एक प्रदेश ा िचत भएको िस्त ुअको अपगु भएको प्रदेश  ददने र अपगु 
िस्त ुअको प्रदेशबाट पमुतग अन्तरप्रादेशशक व्यापार गरी आयात प्रमतस्थापन गनग सवकने छ।भने प्राकृमतक श्रोत ा 
आधाररत औद्योमगक िस्त ुमस ेन्ट , फला  लगायत धातहुरु, पानी, रत्नपत्थर लगायत आदद उत्पादनको मनयागत 
गनग सवकने देशखन्छ। 
 

 

सिुाि 

क. गण्डकी प्रदेश ा उत्पादन भई अन्य प्रदेशहरु ा पठाउन सवकने र ल्याउन सवकने िस्तहुरुको प्रभािकारी     
व्यिस्थापन हनु पमन जरुरी छ ।  

ख. गण्डकी प्रदेश ा व्यापार सम्िि पूिागधारहरुको विकास ा ध्यान जान ुपमन जरुरी छ ।  
ग. मनकासीजन्य, आयातप्रमतस्थापन गनग सवकने तथा अन्तरप्रदेश व्यापार सम्भािना भएका िस्त ु तथा 

सेिाहरुको उत्पादन ा प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनात् क, संरक्षणात् क व्यिस्थाहरु गनुग पमन आिश्यक छ 
।  

घ. मनकासी प्रिद्र्धन ा मनकासीकतागहरुलाई स य स य ा अन्तरागविय बजारको अिस्था, गणुस्तर 
 ापदण्डहरु, लेिमलङ, प्याकेशजङ, ब्राशण्डङ जानकारी उपलव्ध गराउने व्यिस्थाहरु गनग पमन जरुरी छ । 

ङ. मनकासीजन्य, आयातप्रमतस्थापन गनग सवकने तथा अन्तरप्रदेश व्यापार सम्भािना भएका िस्त ु तथा 
सेिाहरुको विकास,  ूल्य शंृ्रखलाको विकास ा प्रदेश सरकारले आिश्यक लगानी गनुग पने देशखन्छ ।  

च. शीतगहृ भण्डारण संकलन केन्रको स्थापना र त्यसको प्रभािकारी सञ्चालन ा प्रदेश सरकारको 
सहयोगको आिश्यकता देशखन्छ । 

छ. खाद्य प्रशोधन उद्योगाको विस्तार, विकास, स्तरोन्नशिका लामग आमथगक, प्राविमधक तथा भौमतक पूिागधार ा 
प्रदेश सरकारको  सहयोग आिश्यक देशखन्छ । 

ज. मनकासी प्रिद्र्धनका लामग प्रदेशस्तर ा पमन प्रिद्र्धनात् क संयन्त्रको स्थापना गनुग पने जरुरी देशखन्छ   
ि.  vfBj:t'x? lgof{tdf u'0f:t/sf k|fjwfgx? 
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6]«;]laln6L (Traceability) ;DjGwL k|fjwfgx? 

vfB ;'/Iff w]/} b]zx?sf gful/sx?sf nflu a9\bf] ;/f]sf/sf] ljifo ePsf] 5 . hgfj/df nfu]sf 

/f]ux? / vfB j:t'x?df k|of]u x'g] ljiffbLn] vfB ;'/IffnfO{ k|efljt ul/x]sf] ;Gbe{df k|b'lift 

vfBx?sf] klxrfg x'g' clt cfjZos eO{ ;s]]sf] 5 . o;}sf nflu vfB j:t'x?df Traceability sf] 

cjwf/0ffsf] ljsf; eO{ ljleGg ljsl;t b]zx?n] o; cjwf/0ffnfO{ cfkm\gf] d'n'ssf] vfB cfk"lt{ 

k|0ffnLsf] cleGg cFusf ?kdf cFuLsf/ u/]sf 5g\ .  

cfOP;cf] cg';f/ Traceability eGgfn] vfB kbfy{sf] pTkfbg, k|zf]wg / ljt/0f k|lqofsf] ultnfO{ 

cg'udg ug]{ k|lqmof xf] eGg] a'lemG5 . Traceability k|0ffnLn] pTkfbg, k|zf]wg / ljt/0f k|lqmofdf 

x/]s txsf] ;"rgfx? ;dfj]z u/]sf] x'gfn] of] k|0ffnL nfu' u/]sf] v08df pTkflbt vfB j:t'x?sf] 

ljZj;lgotfdf j[l4 eO{ pQm j:t'x?sf] lgof{t ;xh  x'g] b]lvG5 .  

o'/f]lkog o'lgog, ;+o['Qm /fHo cd]l/sf, hfkfg, ci6«]lnof, Sofg8f nufotsf ljsl;t b]zx?df    

Traceability k|0ffnL nfu' u/L vfB j:t'sf]  u'0f:t/;DjGwL PsLg ug]{ Joj:yf ePsf] x'Fbf tL 

g]kfnn] klg vfB j:t'sf] pTkfbg, k|zf]wg, 9'jfgL, e08f/0f / ljt/0f nufotsf If]qdf 

Traceability k|0ffnLnfO{ nfu' ug'{ cfjZos b]lvG5  . o;sf nflu pTkfbs s[ifs, ;+sns, k|zf]wg 

pBf]u, 9'jfgLstf{ / ljt/sx?nfO{ Traceability k|0ffnLdf kf]Vt agfpg pgLx?sf] Ifdtf clej[l4 

ug'{ cfjZos 5 .     

cGo u}/ eG;f/ dfkgx?  

(Non Tariff Measures) (NTM)                                                 

-!_ ef/tdf vfB kbfy{ lgof{t ug{ b]xfosf k|lqmofx? k'/f ug'{kb{5 .  

-s_ ef/tLo vfB k|of]uzfnfsf] k|df0fkq lng h?/L 5 . 

-v_ 3\o', t]n / k|zf]lwt vfBj:t'x? lgof{t ubf{ ef/tLo Food Safety and Standards 

(Packaging and Labelling) Second Amendment Regulations, 2013 sf] k|fjwfg adf]lhd fat 

cjontent pNn]v ug'{ h?/L 5 .  

-u_ General Grading and Marking Rules, 1988 sf] k|fjwfg adf]lh s[lif pTkfbgsf]  

u'0f:t/sf af/]df n]alnªsf] Joj:yf ul/Psf] x''gkb{5 . 
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-3_ Food Safety and Standards (Food Import) Regulations, 2016 sf] k|jwfg cg';f/ 

x/]s vfBfGgsf] ldlt ;lxtsf] Dofb tf]lsPsf] clgjfo{ x'g'kb{5 .  

 -ª_ Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 sf] 

k|fjwfg cg';f/ Kofs]lhª :6f088{, kf]ifs tTj, v'b kl/df0f, pTkfbg ldlt, dfFzfxf/L kbfy{ k|of]u ePsf] 

eP ;f] ;d]t pNn]lvt,pTkfbgsf] gfd / 7]ufgf tyf k|of]u u/L ;Sg'kg]{ ldlt ;d]t :ki6 pNn]v ePsf] 

x'g'kb{5 .  

-r_ Sjf/]06fOg ;DjGwL k|fjwfgx? 

-@_ Oo' b]zx?df vfB kbfy{ lgof{t ug{ b]xfosf k|lqmofx? k'/f ug'{kb{5 

-s_ o'/f]lkog sldzgsf] MRLs  ;DjGwL k|fjwfgx? 

-v_ Oo' b]zx?df vfB j:t'sf] u'0f:t/ lglZrt ug{ nfu' u/]sf] Traceability  ;DjGwL  k|fjwfgx? 

-u_  vfB j:t'x?sf] n]jlnª ;DjGwL b]xfosf k|fjwfgx?M  

 allergens in the list of ingredients; 

 energy value 

 the amounts of fat, saturates, carbohydrate, sugars, protein and salt 

-#_ d':nLd b]zx?df vfB j:t'x? lgof{t ubf{ xnfn k|df0fkq 

-$_ rLgtkm{ lgof{t ubf{ Import and Export Commodity Inspection Law of the 
Peoples Republic of China,  df pNn]lvt k|fjwfgx?  

-%_ ;+o'Qm /fHo cd]l/sfdf vfB ;fdfu|Lx? lgof{t ubf{ ToxfFsf] Food & Drug Administration 
Act df pNn]lvt k|fjwfgx? k'/f ug{ h?/L 5 .  

 

व्यापार प्रििगन ा सूचना प्रणालीको स्थापना 

 लुकुबाट मनयागत गनग सवकने उपलव्ध िस्त ुतथा सेिाहरुको व्यिशस्थत सूचना प्रिाह हनु अमत जरुरी छ । 
यस्तो सूचना प्रणालीले सूचना र भगूोल र प्रयोगकतागिीच जनु सम्िन्ध स्थावपत गने गदगछ त्यसले स्थान 
विशेिका विशेिताहरु, सूचनाहरु, तथयाँकहरु प्रयोगकतागका लामग उपलव्ध गराउँछ । स्थानीय िेता र िावहरका 
वििेताहरुलाई जोड्ने, स्थानीय उत्पादनहरुलाई सूचना प्रविमधको िैशश्वक सञ्जाल ा जोड्दै  ूलप्रिाहीकरण गने 
यो कायग  गने उपयकु्त  ाध्य हरु  ध्ये स्थानीय स्तर ा उपलव्ध िस्त ु तथा सेिाहरुको भौगोमलक सूचना 
प्रणालीको स्थापना गने, व्यिशस्थत रुप ा स्थानीय र प्रदेशस्तर ा विद्यतुीय संस्करणहरु ा तथयाँक, सूचना र 
गमतविमधहरु प्रिाह गने तथा  लुकुमभत्र र िावहरका िेता र वििेताहरुिीच मभमडयो कन्फरेन्सको आयोजना गने 
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तथा  ेला प्रदशगनीहरुको मनय  आयोजना गने विियहरु पदगछन ्। यी विियहरु ा प्रदेश र स्थानीय तहहरु ा 
अलग्गै संयन्त्र बन्नु आिश्यक छ ।  

नेपाली िस्तहुरुलाई िाह्य बजार ा प्राप्त सवुिधािः 

नेपाली मनयागतजन्य िस्तहुरुलाई नेपालका शभुशचन्तक म त्रदेशहरुले प्रदान गरेका शजएसपी सवुिधा, शून्य 
भन्सारको सवुिधा, विशेि आिमधक सहमुलयतहरुका बारे ा प्रदेशस्तर र स्थानीय स्तरका उद्य ी 
व्यिसायीहरुलाई सहज जानकारीको व्यिस्थाको अभाि ा उनीहरु मनयागत व्यापार ा प्रिेश गनग सवकरहेका 
छैनन ्। यस्ता जानकारीहरु प्रदेशमभत्रका सबै व्यािसायीहरुलाई ददने व्यिस्था गनुग पने देशखन्छ। 

मनयागत व्यापार ा नेपाललाई प्राप्त सवुिधाहरु 

क. सा ान्य ग्राह्यता प्रणाली (GSP) 

ख. शनु्य भन्सार दरको सवुिधा  
ग. इय,ु स्िीर्टजरलेण्ड, नबे र टकी ा नेपाली उत्पादनहरुलाई रेक्स सवुिधा (REX) 

घ. ७७ ओटा विमभन्न नेपाली उत्पादनहरुलाई संयकु्त राज्य अ ेररकाबाट प्राप्त विशेि सहमुलयतयकु्त 
भन्सार छुटको सवुिधा  

ङ. नेपाल, भारत र बँगलादेशका बन्दरगाहसम् को सहज पहुँच  
च. विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा सदस्यहरु ा नेपाली उत्पादनलाई अिसर प्रदान 

 

व्यािसायीक िातािरण ा सधुार हनु ुपने विियहरुिः 

विश्व िैकले प्रकाशशत गरेको नेपालाको व्यािसावयक िातिारण सचुकाँकको अिस्था सन्तोिजनक छैन । 
प्रविया,  मनय  काननु  नीमत, रणनीमत, कायगि , बजेट, कायगयोजना प्रमतस्पधागको स्तर, प्रमतस्पधागत् क िातािरण, 

सशुासन )काननुको शासन, पारदशशगता, सहभामगता, उिरदावयत्ि, शजम् ेिारीपना, स ता, स ानता, स ािेशशता(, 
सरुक्षा, श्र  उद्योगी सहसम्िन्ध, उद्य शील संस्कार, के्षत्रगत सूचकाँकहरुको शस्थमतले व्यापार प्रिद्र्धन सम्िि 
िातािरण मनधागरण गदगछ । उक्त प्रमतिेदनले उजागर गरेका विियहरु ा प्रदेशस्तर ा सधुार गनग सवकने 
विियहरु ा प्रदेश सरकारहरुले पहलकद ी मलन जरुरी छ  । यस्ता पहलकद ीले प्रदेशस्तर ा व्यिसाय गने 
िातािरण ा सधुार आई िैदेशशक व्यापारको व्यिस्थापन गनग सहज हनेु देशखन्छ । 

 

 

 



56 

 

कृवि अनदुान र प्रोत्साहन  

विश्व बजार ा प्रमतस्पधी बनाउन कृवि लगायतका के्षत्र ा विश्व भरी नै संरक्षणात् क उपायहरु अँगीकार गने 
प्रचलन रहेको छ । नेपाली उत्पादनहरुलाई पमन संरक्षणात् क उपायहरुका  ाध्य बाट विश्व बजार ा 
प्रमतस्पधी बनाउन जरुरी छ । यस विियलाई प्रदेश सरकारहरुले उपयकु्त नीमतबाट संिोधन गनग जरुरी छ ।  

व्यापार सम्िि पिूागधार ा लगानीिः  

मनयागत प्रिद्र्धन ा व्यापार सम्िि पूिागधार अमत  हत्िपूणग विियका रुप ा रहेको छ । संस्थागत पूिागधारतफग  
भन्सार, गोदा , गणुस्तर मनय न तथा मनयन्त्रण मनकायहरु, शैशक्षक तथा सीप लुकु ताली  केन्रहरु, 

मनजीके्षत्रका सँघसंस्थाहरु )िस्तगुत, प्रमतमनमध लुकु संघसंस्थाहरु, मनयागतक सँघ, आयातक सँघ( पदगछ भने 
भौमतक पूिागधारतफग  सडक, विजलुी, िन्दरगाह, भन्सार विन्दू, सूचना र प्रविमध, जलापूमतग, विशेि आमथगक के्षत्र, 

मनयागत प्रिद्र्धन के्षत्र र औद्योमगक के्षत्र जस्ता संरचनाहरु पदगछन ्। यी दिुै के्षत्र ा प्रदेश सरकारले आफ्ना 
तफग बाट संिोधन गने वििय ा  संलग्न हनु जरुरी छ । विशेि गरी न्यनु साधनश्रोत भएका भन्सारविन्दूहरु 
भएका प्रदेशका भन्सारविन्दूहरुलाई साधानश्रोतयकु्त बनाउने विियलाई सँघ र प्रदेश सरकारले संयकु्त पहलबाट 
सम्िोधन गनग जरुरी छ ।  

लशजिक सेिा ा सधुारिः  

व्यापार प्रिद्र्धनको अको  हत्िपूण वििय भनेको उत्कृिस्तरको लशजविक सेिा पमन हो । अिरोधविहीन 
यातायात, िेिन, बहवुिमधक यातायात, स य व्यिस्थापन, भन्सार, लशजिक सेिा, स य, िैदेशशक कागो मसप ेन्टको 
दक्षता र  सहजता, लशजविकजन्य संरचना र ट्र्यावकङ प्रणालीहरु पदगछन ्। लशजिक सेिा जमत चसु्त, दरुुस्त र 
गमतशील हनु्छ  लुकुको मनयागत व्यापार पमन त्यशिकै सहज र  ूल्य ैत्री हनु्छ । यस वििय ा पमन सँघ र 
प्रदेशले संयकु्त पहल मलन जरुरी छ ।  

व्यापार सम्िि अनसुन्धानिः  

सरकारका अँगहरु, प्राशज्ञक के्षत्र र मनजी के्षत्रका  ेधािीहरुयकु्त संयकु्त स हु बजार अनसुन्धान मनयागत 
प्रिद्र्धनको  हत्िपूणग वििय हो । तथयाँक, सूचना, ज्ञान,  ेधा र बवुि िा ा आधाररत मनष्किगहरु मनयागत 
प्रिद्र्धनको  शष्तष्क हो जसले मनयागत प्रिद्र्धनका प्रयासका लामग ज्योमतको कायग गदगछ,, नीमत मन ागताका लामग 
आखँा, मनजीके्षत्रका लामग वहड्ने बाटो तय गने यो अनसुन्धान कायग मनयागत प्रिद्र्धनको  हत्िपूणग अँगका रुप ा 
रहेको छ ।  यस वििय ा पमन प्रदेशस्तर ा पमन गमतशील संयन्त्रको व्यिस्था हनु जरुरी छ ।  
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प्रदेशस्तरको व्यापार सम्िि डाटािसेको व्यिस्थािः 

प्रदेशस्तर ा हनेु उत्पादन, वितरण र एक प्रदेशबाट अको प्रदेश ा हनेु व्यापार र सम्िशन्धत प्रदेश ा उत्पादन 
भई अन्य प्रदेशका भन्सार विन्दूहरुबाट िस्तहुरु भएर मनयागत हनेु िस्तहुरुको अमभलेख राख्न ेव्यिस्थाको लामग 
प्रदेशस्तर ा पमन एउटा संयन्त्र हनु जरुरी छ तावक प्रदेशबाट मनकासी हनेु िस्तहुरुको यथाथग शचत्रण होस ्र 
प्रदेशस्तर ा मनकासी प्रिद्र्धनका भािी ददशा तय गनग िस्तगुत आधार प्राप्त हनु सकोस ्।  

भौगोमलक संकेत, पेटेण्ट राइट र टे«ड ाकग  सम्िन्धी विियहरुिः 

नेपालका धेरै उत्पादनहरु विशशि खालका छन ्जसलाई भौगोमलक संकेत, पेटेण्ट राइट र टे«ड ाकग  जस्ता 
विियबाट संबोधन हनु जरुरी छ । प्रदेश सरकारले यी विमधहरुबाट विशेि पवहचान ददन सक्ने िस्त ुतथा 
सेिाहरुको पवहचान गरी ती िस्त ु तथा सेिाहरुलाई राविय तथा अन्तरागविय  ूलप्रिाह ा स्थावपत गनग 
पहलकद ी मलन आिश्यक देशखन्छ ।  

गणुस्तर सम्िन्धी विियहरुिः 

नेपाली िस्तहुरुलाई िाह्य बजार ा प्रमतस्पधी बनाउन गणुस्तर सम्िन्धी व्यिस्थाहरुले  हत्िपूणग भमू का 
खेलेका हनु्छन ् । नेपाली उत्पादनहरुहरुलाई लशक्षत बजार ा विद्य ान गणुस्तरका प्रािधानहरु अनरुुप 
गणुस्तर ैत्री बनाउन संस्थागत, काननुी र जनशशक्तका पक्ष ा सधुार, स्तरोन्नशि आदद गनग आिश्यक हनु जान्छ 
। यी विियहरुलाई सम्िोधन गनग प्रदेश सरकारले विशेि व्यिस्था गनग जरुरी छ ।   

प्रदेशले संिोधन गनुग पने विियिः 

उिरतफग को भन्सार विन्दूहरुको  स्तरोन्नशि र  दशक्षणतफग को भन्सार विन्दूलाई तेश्रो लुकु तफग  स ेत आयात 
मनयागत गनग सवकने व्यिस्था हनु ुपदगछ। 

अनूसचुी-१ 

 

धान, चा ल,  कै, गहुँ, कोदो, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफुल स्याऊ, केरा, आपँ, सनु्तला   ाछा,  ास,ु  सला, 

शचनी, जसु, दगु्ध पदाथग, फुल, कफी, पश ुआहार, काठ, कागज, मस ेन्ट, मस ेन्ट शक्लन्कर, औिधी, ऊन, तयारी 

पोशाक, जिुा, सेराम क्सका उत्पादनहरु, फमनगचर, खेलौना, छालाका सा ानहरु, शस्परीट,  ददरा,   आदद। 
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अनूसचुी -२ 

 

 

१  े.िा .भन्दा धेरै क्ष ता भएका योजनाहरुिः 
मस.नं आयोजनाको ना  शजल्ला उत्पादन क्ष ता 

1.  सेती खोला कास्की १.५ 
2.   स्यागङ्गदी तनहुँ ६९ 
3.  गण्डक निलपरासी १५ 
4.  आमधखोला स्याङ्जा ९.४ 
5.  कामलगण्डकी  १४४ 
6.   ध्य  स्यागङ्गदी तनहुँ ७० 
7.  खदुी खोला ल जङु ४ 
8.   ादी खोला कास्की ४.८ 
9.  तल्लो  ोदी १ पिगत १० 
10.  मसउडी खोला  ल जङु ५ 
11.  विजयपरु खोला१ कास्की ४.५ 
12.  अपर  ोदी पिगत २५ 
13.  रामध सानो ल जङु ४.४ 
14.  अपर  स्यागङ्गदी तनहुँ ५० 
15.  थापा खोला  ११.२० 
16.  दरौदी ए गोरखा ६ 
17.  म दद  खोला ल जङु ३ 
18.  धर  खोला बाग्लङु्ग २.५ 
19.  सादी खोला  ल जङु ४ 
20.  चाँदी खोला ल जङु २ 
21.   ादक खोला कास्की १३ 
22.  ठेउले खोला िाग्लङु्ग १.५ 

कुल  ४७५.१ 
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अनूसचुी -३ 

गण्डकी प्रदेशका पयगटकीय गन्तव्यहरुिः 

शजल्ला पयगटवकय के्षत्रको ना  

तनहुँ बशन्दपरु, चदुद रम्घा, ररमसङ्ग रामनपोखरी, ररमसङ्गकोट दरिार, िोरिारावह  शन्दर, छाब्दी िराह 
 शन्दर, देिघाट, व्यास गफुा ,अकला  शन्दर, तनहुँसरु दरबार, मछम्केश्वरी, तनहसुरुकी खङदेिी 
 शन्दर,  हादेि  शन्दर, विन्दिामसनी  शन्दर,  हालक्ष् ी  शन्दर, कृपेश्वर  हादेि, गणेश  शन्दर 
लगायत विमभन्न देिी देिताका  शन्दरहरु आदद 

स्याङ्जा कैलाश गफुा निुाकोट डाँडा भीरकोट भगृतु ेुश्वर छाया ँके्षत्र पंचासेधा  राम्दी घाट मसरुिारी गाँउ 
डहरे देउराली केलादी घाट सेतीिेणी सनु्दरचौर  िीखान निुाकोट शशसेकोट  ैदान तम्कीकोट 
गहेृकोट हररनास राधा दा ोदर केलादीघाट िाहनु थान फसुगलेक आमँधखोला राशफ्टङ्ग स्िरेक  ैदान 
छाङछाङदी  ( छापा के्षत्र )पंच लु मसता गफुा आरुखकग  शशिालय   / आरुखकग  दरिार बौि सदन 
गमु्िा लगायत विमभन्न देिी देिताका  शन्दरहरु आदद 

पिगत कालीगण्डकी जलविहार, सहश्रधारा, गपेु्तश्वर गफुा, पैयकुोट, वह  तथा सूयगदयको दृश्यािलोकन गने 
स्थान, सेतीिेणी,  ोदीिेणी,  हाशशला, धिुाकोटगिी, मलम कोट, भैरिनाथ र मसिको पाइला, 
िोलङु्गेपलुहरु, अल्पेश्वर गफुा, पाथेश्वरी  शन्दर, शशि  शन्दर आदद 

म्याग्दी िोरपाटन आरक्ष, अन्नपणूग संरक्षण के्षत्र, शशिालय, पौिा, ताक  कोट,  हारानी स्थान, पौलस्त्य 
आश्र , डोलनाथ दरिार, नौ खेु िुङ्गा, शचनाकोट, धौलामगरी वह ाल, गजुाग वह ाल, अन्ध गल्छी, 
रुप्से  ( छहरा )िनाग, तातोपानी /दग्न , तातोपानी ,घोडेपानी, पनु वहल, खयरिराह ताल, टोड्के, 
बौि विहार लगायत विमभन्न देिी देिताका  शन्दरहरु आदद 

 सु्ताङ्ग कागिेनी,  शक्तनाथ  शन्दर, घासा, जो सो  िजार,  ाफाग, लो ानथाङ्ग लगायत विमभन्न िौि 
गमु्िाहरु आदद 

 नाङ्ग तातोपानी ,टामस लकाङ पाक्यानी गफुा ,पइुररने गफुा, म लेरपा गफुा, ने गफुा, थोराङ्ग पास, काङला 
पास, न ो पास, मतमलचो ताल, याक खकग , गंगापणुग ताल, लाके पास, घले राजाको दरिार, केचो 
ताल, डोना ताल, पो कर ताल,  नास्ल ुताल, छकणग ताल, ङेम्लो ताल, आइस लेक, मग्रन ताल, 
वपसाङं वह ाल, नोफुग   ाथुगङ्ग,  ेला  ल्चे पास ,बग्रा लगायत विमभन्न गमु्िाहरु आदद 

ल जङु दधुपोखरी, िराहपोखरी, गाउशहर दरिार, परुानोकोट, मसन्दर िंुगा, राइनासकोट, घलेगाउँ, मगलङु, 
काउलेपानी , भजुङु, मसउरुङ, घनपोखरा, विके डाँडा, बाहगपोखरी, इल पोखरी,  े े पोखरी, लम्जङु्ग 
दरिार, तलुुगङ्ग कोट,  ह शशकार गने स्थान, विमभन्न देिी देिताका  शन्दरहरु आदद 

कास्की तालिारावह, सेमत नददको गल्छी, पातले छाँगो, च ेरे गुफँा,  हेन्र गुफँा, गपेु्तश्वर  हादेि गफुा, 
 ाछापरेु िेस क्याम्प, सरान्कोट डाँडा,ँ धम्पसु देउराली, लमु्ले, मसक्लेस गाँउ, बेगनास ताल, 
रुपाताल, फेिा ताल, अल्ट्रालाइट शजप फ्लायर ,हररहर गफुा, िाणमलङ्गेश्वर  शन्दर, ठुलोकोट 
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(भैरिभिानी  शन्दर )भैरि घर,  ैत्री चैत्य, मसंपाली िकु्यानी, भ ेुथान, गपु्तकामलका  शन्दर 
(कास्कीकोट दरिार )क्लोहा, सोंथर, खडगाउँकोट, पाँउदकुोट, स्याक्लङुकोट ,जा े  शस्जद, 
विन्धिामसमन  शन्दर, विमभन्न देिी देिताका  शन्दरहरु आदद 

गोरखा मलगमलगकोट, गोरखादरिार, मतनतले गफुा, मभरररुङ गाँउ,  नास्ल,ु वटस ु भ्याली, बारपाक, 
विकेडाडा, गोरखनाथ गफुा, गरखादरिार संग्रालय, च ुभ्याली, बज्रभैरि ,उपल्लोकोट, मसरानचोक 
कोट, चौघेरा भिन, विरेश्वर  शन्दर तथा सिल, जनेल धारा, राजेन गमु्बा, शृ्रङ्गी गमु्िा, लगायत 
अन्य गमु्िाहरु  नका ना  शन्दर, बरावह  शन्दर, अन्नपूणग  शन्दर, लगायत विमभन्न  शन्दरहरु 

बाग्लङु्ग िोरपाटन, गाजादह, शंसारकोट, भकुण्डे धरुी, हाडीकोट धरुी,  पान्ञाकोट धरुी, च ेरेगफुा, 
रा कोट, घमु्टेको लेक, शशिधरुी, लोङाकोधरुी, भैरि स्थान, घोडाबाँधे, फागनेुको धरुी, थाप्लेको 
धरुी, जैम नेश्वर के्षत्र, कालीका भगिती  न्दीर, लगायत विमभन्न  शन्दरहरु आदद 

निलपरु सात्स्ितधा , मसता गफुा आदद 
श्रोतिः पंच िविगय िन रणनीमन/गण्डकी प्रदेश शस्थमतपत्र/पयगटन बोडग 

 

अनूसचुी -४ 

िस्तु /प्रदेश  1 2 3 गण्डकी 5 कणागली 7 जम् ा 
धान उत्पाद

न 

765,32
4 

887,67
9 

347,40
9 

288,516 792,0
50 

72,181 403,4
62 

3,556,62
2 

उपभो
ग 

660,71
6 

818,27
7 

864,327 345,560 714,6
10 

196,588 385,37
7 

3,985,4
56 

सन्तलु
न 

104,60
8 

69,403 (516,91
8) 

(57,044
) 

77,43
9 

(124,40
7) 

18,08
5 

(428,83
4) 

 कै उत्पाद
न 

660,97
5 

120,48
7 

531,762 384,312 355,5
01 

148,138 98,94
7 

2,300,12
1 

उपभो
ग 

83,908 103,91
8 

109,766 43,885 90,75
2 

24,966 48,94
1 

506,136 

सन्तलु
न 

577,06
7 

16,569 421,996 340,427 264,7
48 

123,172 50,00
6 

1,793,98
5 

को
दो 

उत्पाद
न 

95,169 1,626 67,378 97,641 11,47
4 

17,914 15,503 306,704 

उपभो 24,453 30,285 31,989 12,789 26,44
8 

7,276 14,263 147,502 
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ग 

सन्तलु
न 

70,716 (28,65
9) 

35,389 84,851 (14,9
74) 

10,638 1,240 159,202 

फाप
र 

उत्पाद
न 

2,937 - 2,761 2,729 1,215 2,217 158 12,017 

उपभो
ग 

36 108 32 18 99 24 59 376 

सन्तलु
न 

2,901 -108 2,729 2,711 1,116 2,193 99 11,641 

गहू उत्पाद
न 

179,69
5 

539,90
0 

161,212 90,259 493,3
80 

120,711 294,0
34 

1,879,19
1 

उपभो
ग 

117,47
1 

145,4
85 

153,672 61,438 127,0
53 

34,952 68,518 708,59
0 

सन्तलु
न 

62,224 394,41
5 

7,540 28,821 366,32
7 

85,759 225,51
6 

1,170,60
2 

जौ उत्पाद
न 

1,854 216 2,490 2,648 4,623 11,967 6,713 30,510 

उपभो
ग 

959 1,188 1,254 502 1,037 285 559 5,784 

सन्तलु
न 

895 (971) 1,235 2,146 3,585 11,682 6,154 24,726 

कृवि तथा पश ुपन्छी  न्त्रालय 

अनूसचुी-५ 

इकाइिःययुस डलर/हजार 
देश आयात रक   

2014 
आयात रक   

2015 
आयात रक   

2016 
आयात रक   

2017 
आयात रक   

2018 
विश्वको  ाग 895,558 776,498 661,665 765,645 845,303 

संयकु्त राज्य अ ेररका 128,221 103,935 83,367 104,202 112,592 

नेदरल्याण्ड 106,721 79,682 71,472 90,674 99,495 

जापान 120,791 104,311 85,123 85,631 86,805 

पावकस्तान  48,063 63,832 59,292 63,262 82,470 
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ज गनी 41,670 28,368 30,599 39,957 45,420 

िेलायत  47,344 29,587 24,184 28,161 33,389 

बंगालादेश    57,435 33,668 37,631 33,283 

संयकु्त अरि इम रेर्टस 30,777 28,068 21,281 21,042 30,464 

रुस 23,631 20,638 24,890 26,579 25,397 

क्यानाडा 33,927 19,900 14,723 21,879 24,500 

साउदी अरेमबया  32,137 34,049 31,633 26,696 21,327 

भेतना  4,435 6,652 5,058 3,163 20,818 

 लेमसया  40,644 23,769 14,682 18,878 20,805 

भारत 17,657 14,464 12,213 10,696 18,899 

श्रोतिःTEPC/ITC 

अनूसचुी-६ 

ि .सं.  शजल्ला खेमत गररएको क्षते्र हे. उत्पादन  े .ट Green Bean कृिक संखया 
1.  अधागखाची 135 30 1662 

2.  बाग्लङु 64 15 1345 

3.  भोजपरु 16 2 166 

4.  धनकुटा 26 3 85 

5.  धाददङ 74 12 731 

6.  गोरखा 55 8 757 

7.  गलु् ी 163 36 1795 

8.  इला  61 15 730 

9.  कास्की 149 35 4275 

10.  काभ्र े 197 30 3270 

11.  खोटाङ 21 4 286 

12.  लमलतपरु 133 25 985 

13.  लम्जङु 155 18 1369 

14.   किानपरु 31 8 815 

15.  म्याग्दी 34 9 503 

16.  निुाकोट 182 37 1390 

17.  पाल्पा 122 33 2290 

18.  पाँचथर 150 15 905 
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19.  पिगत 95 25 1921 

20.  प्यठुान 31 8 424 

21.  रसिुा 45 12 362 

22.  संखिुासभा 21 4 369 

23.  सल्यान 30 0 17 

24.  मसन्धपुाल्चोक 130 23 1581 

25.  स्यांजा 316 45 3321 

26.  तनहुँ 41 11 625 

27.  अरु १५ शजल्ला 174 49 890 
  कुल 2650 513 32869 

राविय शचया तथा कवफ विकास िोडग 

 

अनूसचुी -७ 

आयातकताग 
देशहरु 

रक   2014 रक  2015 रक  2016 रक  2017 रक  2018 

विश्को  ाग 31147769 30767893 30162650 32764101 31255774 

य.ुयस.ए 6013015 6034025 5746617 6314927 5720881 

ज गनी 4017856 3407083 3370562 3513731 3457689 

फ्रान्स 2655147 2390500 2356562 2753175 2830570 

इटली 1708751 1779208 1673953 1794530 1747771 

नेदरल्याण्ड 1017386 959920 1032381 1246908 1300536 

जापान 1442251 1581142 1415349 1432758 1262445 

बेशल्जय  1093799 1099031 1062220 1156678 1068597 

स्पेन 1071548 1012086 989274 1080528 1032451 

शस्िजरल्याण्ड 725143 787101 702374 747775 757606 

द.कोररया 527287 547054 562774 655340 637288 

शचन 187465 228817 493770 262246 301562 

श्रोतिःTEPC/ITC 
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अनूसचुी -८ 

अलैची मनयागत गने देशहरु 

देश मनयागत रक  यु .यस.डलर हजार ा  मनयागत परर ाण टन मनयागत अंश 

विश्व मनयागत 288680 31580 100 

ग्िाटे ाला 124542 11380 43.1 

भारत 72506 4942 25.1 

नेपाल 36595 4322 12.7 

इण्डोनेमसया 16476 7842 5.7 

मसंगापरु 11351 932 3.9 

नेदरल्याण्डस 7971 583 2.8 

िेलायत 3314 203 1.1 

ज गनी 3219 192 1.1 

होन्डरुस 2071 174 0.7 

यु .यस.ए  1384 146 0.5 

जोडगन 1066 96 0.4 

कोस्टाररका 1015 55 0.4 

 लेमसया 838 106 0.3 

फ्रान्स 768 38 0.3 

भटुान 625 66 0.2 

क्यानाडा 615 55 0.2 

भेतना  567 129 0.2 

श्रोतिःTEPC/ITC 
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अनूसचुी-९ 

स्याउको आयात वििरण 

 लु्य य.ुयस.डलर हजार ा 
 

आयातकताग देशहरु ययुस डलर हजार ा 
२०१८ 

परा ाण  े.ट प्रमत इकाइ 
 लु्य  े.ट 

 

िाविगक  लु्य बवृि 
(%) 

अंश 
(%) 

विश्वको  ाग 5,900,693 6,973,763 846 5 100 

फ्रान्स  458,913 488,777 939 6 7.8 

नेदरल्याण्डस 447,965 592,743 756 5 7.6 

शचन 436,798 390,109 1,120 44 7.4 

ज गनी 424,514 461,121 921 5 7.2 

हङकङ शचन  368,434 340,707 1,081 14 6.2 

द.कोररया  250,823 142,443 1,761 11 4.3 

ययुसए  244,089 222,962 1,095 12 4.1 

िेलायत   227,829 268,329 849 2 3.9 

क्यानडा 214,654 190,735 1,125 3 3.6 

साउदी अरेविया  177,052 242,853  729 4 

भारत 47,816 83,701  571 12 

श्रोतिःTEPC/ITC 

 

अनूसचुी-१० 

प्रधान न्त्री कृवि आधमुनकरण पररयोजना अन्तगगत काय  गररएका विमभन्न क्षते्र तथा िाली मबिरणिः 

सपुर जोन र जोन शजल्ला बाली र क्षते्र 

ि.सं. सपुर जोन 

 

जोन 

शजल्ला बाली शजल्ला बाली क्षते्र 

1.  कास्की तरकारी स्यांजा 
 

सनु्तला पतुलीिजार न.पा .अजुगन चौपारी ठूलाडही मभरकोट 
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न.पा .र एलादी । 

2.   पिगत  कै र  कै मबउ 

 

खानीगाउँ  मुडकुिा शंकरपोखरी थापाठाना 
मलम ठाना र ठाना ौला। 

 

बाली ब्लकिः 

ि.सं. शजल्ला बाली वििरण के्षत्र िाली के्षत्र 

१. गोरखा सनु्तलाजात  नका ना,ताक्लङु्ग घैरुङ्ग  कै/ कै मबउ गाँख ु श्रीनाथकोट छोप्राक 
थालाजङु्ग खोप्लाङ्ग 

२. लम्जङु्ग अलैची बाँिखेत,धसुग ,भलुभले तरकारी ताकुग घाट चिमतथग धम लो  
३. तनहुँ  सनु्तलाजात मछपमछपे ,बैदी तरकारी जा नेु  ानाङ छाङ 
बाली पकेट क्षते्रिः 

ि.सं. शजल्ला बाली वििरण पकेट के्षत्र संखया 
१. निलपरासी  कै ‚ तरकारी ‚ केरा ‚ तोरी ‚  त्स्य ‚ आलु ‚ धान ‚ सनु्तला 22 
२. बाग्लङु्ग  कै ‚ तरकारी र सनु्तला 32 
३. म्याग्दी   कै ‚ तरकारी र सनु्तला 73 
४. पिगत  कै ‚ तरकारी र सनु्तला 32 
५.  सु्ताङ्ग आलु ‚ तरकारी र स्याउ 3 
६. कास्की  कै ‚ तरकारी र सनु्तला 33 
७. गोरखा  कै ‚ तरकारी र सनु्तला 32 
८. तनहुँ  कै ‚ तरकारी र सनु्तला 32 
९. लम्जङु्ग अलैची चरकारी र सनु्तला 32 
१०. स्यांजा  कै तरकारी र सनु्तला 32 
११.  नाङ्ग आल ुतरकारी र स्याउ 3 
 

अनूसचुी-११ 

jfl0fHo gLltdf ;dfj]z ul/Psf j:t' tyf ;]jfx? 

cb'jf÷सठुो cn}FrL 

pmgLtyf un}+Frf cf}iflw, cf}iflwhGo hl8a'6L tyf ;f/o'Qm t]n  

sfk]{6  skmL 

Rofª\u|fklZdgftyf /]zdhGo j:t'x¿  lrgL 
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lrof h'Qf 

6]S;6fon  t/sf/L, t/sf/Lsf] aLp 

tof/L rfprfp tof/L kf]zfs 

b'UwpTkfbg k|zf]lwt 5fnf  

klZdgf k'ik -k"mn_  

kmnkm"n kmnfd / O:kftsf j:t'x¿  

dx bfn 

l;d]G6  ;'grfFbLsfuxgftyfax'd"No /TgkTy/  

x:tsnfsf j:t'x¿  xft] sfuh / ;f]sf] pTkfbg ;]jf 

OlGhlgol/Ë  hnljB't 

ko{6g  lzIff 

;"rgfk|ljlwtyflalhg]; k|f];]; cfp6;f]l;{Ë  :jf:Yo ;]jf 

>d zlQm -bIf  / cw{bIf_  

 

 

 

 

 

 

अनूसचुी-१२ 

नेपाल एवककृत व्यापार रणनीमत २०१६ ा स ािेस गररएका िस्त ुतथा सेिाहरु 

s[lifhGo j:t'x?  

cn}FrL– HS 090830 cb'jf- HS 091010 

lrof- HS 0902 cf}ifwLo tyf ;f/o'Qm t]nhGo j:t'x? -1211 

snfhGo tyf cf}wf]lus j:t'x? 5fnf - HS 4104, 4106 

All Fabrics, Textile, Yarn and 
Rope - HS 5509, 5407, 6305,  

klZdgf- HS 6214 

h'QfrKkn(Footwear) - HS 6404   

un}Frf- HS 5701  

;]jfhGo 

• bIf tyf cw{bIf hgzlQm, ;"rgf k|ljwL, BPO / ko{6g 
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अनूसचुी-१३ 
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;Gbe{ ;fdfu|Lx? 

Statistical Information on Nepalese Agriculture, 2073/74, 2074 BS, Ministry of Agriculture and Livestock, Kathmandu 

गण्डकी प्रदेशको शस्थमतपत्र २०७५ प्रदेश सरकार नीमत तथा योजना आयोग, गण्की प्रदेश, पोखरा 
शस्थमतपत्र उद्योग पयगटन िन तथा िातािरण  न्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा 
प्रदेश नं ४ को िस्तगुत तथा आमथगक वििरण, के्षत्रीय प्रशासन कायागलय पशश्च ान्चल  
Mineral Resources of Nepal, 2017, Department of Mines and Geology, Kathmandu 

Annual household survey 2015/16, 2016, Central Bureau of Statistics, Kathmandu Nepal 

Industrial Survey 2011/12, 2012, Central Bureau of Statistics, Kathmandu Nepal 

Regional (Provincial) National Accounts, 2019, Central Bureau of Statistics, Kathmandu Nepal 

राविय शचया तथा कफी विकास बोडग National Tea and Coffee Development Board, New Baneshwor, Kathmandu 

विद्यतु विकास विभाग Department of Electricity Development (DoED) सानोगौचरन, काठ ाडौ 
व्यापार तथा मनकासी प्रििगन केन्रका प्रकाशन (Trade and Export Promotion Centre), पलु्चोक लमलतपरु 
नेपाल पयगटन बोडग (Nepal Tourism Board), प्रदशगनी ागग, काठ ाडौ 
Web site visited 
http://www.doed.gov.np 

http://www.teacoffee.gov.np 

http://www.moics.gov.np 

http://www. Trademap.org 

http://www.macmap.org 

http://www.wikipedia.com 

http://www.worldsrichestcountries 

www.moitfe.gandaki.gov.np  

 

धन्यिाद 
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